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 النص الم

 ∗١-م أإ/- قررامل مشروع

  من بروتوكول كيوتو١٧ و١٢ و٦ وطابعها ونطاقها عمال باملواد تاآلليا مبادئ

  اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،بوصفه مؤمتر األطراف العامل إن

  منه،٥من الفقرة ) ه  (و) ج(و) ب(، وخباصة الفقرات الفرعية ٣-م أ/١ املقرر إىل يشري إذ 

 املتضمنة  ٦-م أ /٥ و ،٥-م أ /١٤، و ٤-م أ /٩و،  ٤-م أ /٨، و ٤-أم  /٧ املقررات   إىل  يشـري أيضـاً    وإذ 
 ،٧-م أ/١٨، و٧-م أ/١٧، و٧-م أ/١٦، و٧-م أ/١١اتفاقـات بـون بشأن تنفيذ خطة عمل بوينس آيرس، و        

 ، حسب االقتضاء،٧-م أ/٢٤، و٧-م أ/٢٣، و٧-م أ/٢٢، و٧-م أ/٢١، و٧-م أ/٢٠، و٧-م أ/١٩و

 االتفاقية، يباجةإىل ديشري أيضاً  وإذ 

 ٣ و ٢ استخدام اآلليات باهلدف واملبادئ الواردين يف املادتني         عند األطراف ستسترشد    نبأ يسـلم    وإذ 
  من االتفاقية،٤ املادة من ٧وبالفقرة 

 مل ينشئ أو مينح أي حق أو حجة أو استحقاق فيما يتصل             كيوتو بروتوكول   بـأن   يسـلم أيضـاً    وإذ 
  املدرجة يف املرفق األول،لألطرافباالنبعاثات من أي نوع 

 األول عليها أن تنفذ اإلجراءات الوطنية وفقا للظروف الوطنية          املرفق األطراف املدرجة يف     أن يؤكد   وإذ 
 املتقدمةبني األطراف من البلدان   الواحد   بطريقة تؤدي إىل تضييق الفوارق للفرد        االنـبعاثات وهبـدف خفـض     

  االتفاقية،من املتوخى والبلدان النامية، والعمل يف الوقت ذاته على حتقيق اهلدف النهائي

 لآلليات  سليمة  بوضع طرائق وقواعد ومبادئ توجيهية     البيئية لسالمةضرورة حتقيق ا    يؤكـد أيضـاً    وإذ 
 اضي واحلراجة، ونظام امتثال قوي،وتغيري استخدام األراضي  قوية حتكم أنشطة استخدام األرسليمةومبادئ وقواعد 

 ،)١٧املادة   (١-م أإ /-، و )١٢املادة   (١-م أإ /-، و )٦ة  املاد( ١-م أإ /- ملقـرراته  مـنـه    وإدراكـاً  
حملاسبة املتعلقة بالكميات اطرائق  (١-م أإ/-و) استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة( ١-م أإ/-و

، )٨املادة  (١-م أإ/-، و)٧املادة  (١-م أإ/-، و)٢-٥املادة  (١-م أإ/-، و)١-٥املادة ( ١-م أإ/- و،)املخصصة
 ،٧-م أ/٢٤واملقرر 

                                                      

 ).FCCC/CP/2001/13/Add.2 (٧-م أ/١٥أُرفق مشروع املقرر هذا أصالً باملقرر  ∗
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 مث يكون استخدام اآلليات مكمال لإلجراءات احمللية وأن تشكل اإلجراءات احمللية من             أن يقـرر  -١ 
 من كمية االنبعاثات    باحلدعنصرا مهما من اجلهد الذي يبذله كل طرف مدرج يف املرفق األول للوفاء بالتزاماته               

 ؛٣ من املادة ١وخفضها مبوجب الفقرة 

 أعاله  ١ األطراف املدرجة يف املرفق األول توفري معلومات ذات صلة بصدد الفقرة             من يطلـب  -٢ 
 ؛ منه٨ من بروتوكول كيوتو وذلك الستعراضها مبوجب املادة ٧ للمادة وفقا

 يف ورد يتم توفري هذه املعلومات مع مراعاة اإلبالغ عن التقدم الذي ميكن إثباته كما     أن يقـرر  -٣ 
 ؛)٧ادة امل( ١-إم أ/-املقرر 

 أعاله؛ ٣ و٢ الفرع التسهيلي التابع للجنة االمتثال معاجلة مسائل التنفيذ بصدد الفقرتني من يطلب -٤ 

 لشروطرهناً بامتثاله    تكون أهلية مشاركة طرف مدرج يف املرفق األول يف اآلليات            أن يقـرر  -٥ 
 من بروتوكول   ٧ من املادة    ٤ و ١ الفقرتني    ويف ٥ من املادة    ٢ و ١املنهجية واإلبالغ املنصوص عليها يف الفقرتني       

على هذا البند وفقاً لإلجراءات واآلليات املتعلقة        اإلشراف   االمتثالفرع اإلنفاذ التابع للجنة     ويـتوىل   . كـيوتو 
 بافتراض موافقة مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف  ٧-م أ /٢٤باالمتثال على النحو الوارد يف املقرر       

ل كيوتو على هذه اإلجراءات واآلليات، يف شكل قرار، باإلضافة إىل أية تعديالت تستتبع نتائج ملزمة يف بروتوكو
قانوناً، مع مالحظة أن من حق مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو تقرير الشكل 

 القانوين لإلجراءات واآلليات املتعلقة باالمتثال؛

كن استخدام ختفيضات االنبعاثات املعتمدة ووحدات خفض االنبعاثات ووحدات          مي أنه يقـرر  -٦ 
 فضالً عن وحدات اإلزالة النامجة عن األنشطة مبوجب الفقرتني          ١٧ و ١٢ و ٦ املخصصة مبوجب املواد     الكميات

ة يف املرفـق  لألطـراف املدرجـ٣ من املادة ١ الفقرةللوفاء بااللتزامات املنصوص عليها يف ، ٣ من املادة ٤ و٣
بروتوكول كيوتو ومتشياً مع  من ١٢ و١١ و١٠نصوص عليه يف الفقرات امل نحوالاألول، وأنه ميكن إضافتها على 
، وأنه ميكن طرح وحدات  )طرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات املخصصة     (١-م أإ /-األحكـام الـواردة يف املقرر       

 ١١ و١٠اإلزالة على النحو املنصوص عليه يف الفقرتني خفض االنبعاثات ووحدات الكميات املخصصة ووحدات 
مع عدم ، )طرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات املخصصة (١-م أإ/- ومتشياً مع األحكام الواردة يف املقرر ٣من املادة 

 .يوتو باء لربوتوكول كاملرفق االلتزامات املتعلقة باحلد من كمية االنبعاثات وخفضها املنصوص عليها يف تعديل
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 النص ميم

 ∗١-م أإ/-مشروع املقرر 

  من بروتوكول كيوتو٦املبادئ التوجيهية لتنفيذ املادة 

 إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،

 ١-م أإ/-، و)١٧املادة  (١-م أإ/-، و)١٢املادة  (١-م أإ/-، و)اآلليات (١-م أإ/-ملقرراته إدراكاً منه  
، )طرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات املخصصة     (١-م أإ /-، و )استخدام األرض وتغيري استخدام األرض واحلراجة     (
، واملقرران  )٨ملادة  ا (١-م أإ /-، و )٧املادة   (١-م أإ /-، و )٢-٥املادة   (١-م أإ /-، و )١-٥املادة   (١-م أإ /-و
 ،٧-م أ/٢٤، و٧-م أ/٣

 وأية مقررات أخرى ذات صلة يتخذها       ٧-م أ /١٦ال باملقرر   تأكيد أية إجراءات تتخذ عم    يقرر   -١ 
 مؤمتر األطراف، حسب االقتضاء، وتنفيذها تنفيذاً كامالً؛

  من بروتوكول كيوتو الواردة يف املرفق أدناه؛٦اعتماد املبادئ التوجيهية لتنفيذ املادة يقرر  -٢ 

 لإلشراف على مجلة    ٦ضي هبا املادة     أن ينشـئ يف دورته األوىل اللجنة اإلشرافية اليت تق          يقـرر  -٣ 
 ؛٦أمور، ومنها التحقق من وحدات خفض االنبعاثات املتولدة عن املشاريع املنفذة يف إطار املادة 

 واليت هتدف إىل تعزيز عمليات اإلزالة البشرية ٦ أن تكون املشاريع املنفذة يف إطار املادة  يقـرر  -٤ 
 ٤ و ٣يف وقواعد احملاسبة والطرائق واملبادئ التوجيهية مبوجب الفقرتني         املنشأ بواسطة البواليع متسقة مع التعار     

  من بروتوكول كيوتو؛٣من املادة 

، ٦ مؤهلة كمشاريع تنفذ يف إطار املادة        ٢٠٠٠إمكانية اعتبار املشاريع اليت تبدأ من عام        يقرر   -٥ 
كيوتو على النحو الوارد يف املرفق وأال        من بروتوكول    ٦إذا اسـتوفت اشتراطات املبادئ التوجيهية لتنفيذ املادة         

 ؛٢٠٠٨تصدر وحدات خفض االنبعاثات إال من أجل فترة استحقاقات تبدأ بعد عام 

 األطراف املدرجة يف املرفق الثاين على تيسري مشاركة األطراف املدرجة يف املرفق األول،             حيـث  -٦ 
رحلة انتقال إىل اقتصاد السوق، يف تنفيذ املشاريع يف         اليت تتحمل االلتزامات املنصوص عليها يف املرفق باء ومتر مب         

 ؛٦إطار املادة 

                                                      

 ).FCCC/CP/2001/13/Add.2 (٧-م أ/١٦أُرفق مشروع املقرر هذا أصالً باملقرر  ∗
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أن يتحمل كل من األطراف املدرجة يف املرفق األول واملشاركون يف املشاريع أية تكاليف إدارية               يقرر   -٧ 
 وفقاً للمواصفات   ٦ املادة   تنشأ عن اإلجراءات الواردة يف املرفق أدناه فيما يتعلق بوظائف اللجنة اإلشرافية املنشأة يف إطار              

 الواردة يف مقرر يتخذه مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته األوىل؛

 يف املستقبل متمشياً مع ٦أن يكون البت يف أي تنقيح للمبادئ التوجيهية لتنفيذ املادة يقرر أيضاً  -٨ 
وجيري . مل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، حسبما ينطبق    الـنظام الداخـلي ملؤمتر األطراف العا      

االسـتعراض األول يف موعـد ال يتجاوز عاما واحدا من هناية فترة االلتزام األوىل، استنادا إىل توصيات اللجنة                   
ئة الفرعية للمشورة    واهليئة الفرعية للتنفيذ وبالرجوع إىل املشورة التقنية للهي        ٦اإلشـرافية املنشأة يف إطار املادة       

وال يكون ألي   . وجتري عمليات استعراض أخرى بعد ذلك بصورة دورية       . العلمية والتكنولوجية، حسب احلاجة   
 . ٦تنقيح للمقرر أي أثر على املشاريع اجلاري تنفيذها يف إطار املادة 
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 مرفق

  من بروتوكول كيوتو٦املبادئ التوجيهية لتنفيذ املادة 

  التعاريف-ألف 

 :وفضال عن ذلك. ١٤ واألحكام الواردة يف املادة )١(١ألغراض هذا املرفق، تنطبق التعاريف الواردة يف املادة  -١

وحدة صدرت مبوجب األحكام ذات الصلة الواردة يف مرفق         " وحدة خفض االنبعاثات  "تعـين    )أ( 
اً مترياً واحداً من مكافئ ثاين      ، وهي تساوي طن   )طرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات املخصصة     (١-م أإ /-املقـرر   

 أو كما يتم تنقيحها     ٣-م أ /٢أكسـيد الكربون، حمسوبة باستخدام إمكانيات االحترار العاملي اليت عرَّفها املقرر            
 ؛٥فيما بعد وفقاً للمادة 

 والشروط احملددة   ١٢وحدة صدرت مبوجب املادة     " وحدة خفيض االنبعاثات املعتمدة   "تعـين    )ب( 
 واحداًطناً مترياً ، وهي تساوي )١٢املادة  (١-م أإ/-عن األحكام ذات الصلة الواردة يف مرفق املقرر فيها، فضالً 

 أو كما ٣-م أ/٢من مكافئ ثاين أكسيد الكربون، حمسوبة باستخدام إمكانيات االحترار العاملي اليت عرَّفها املقرر 
 ؛٥يتم تنقيحها فيما بعد وفقاً للمادة 

وحدة صدرت مبوجب األحكام ذات الصلة الواردة يف مرفق         " كمية املخصصة وحدة ال "تعـين    )ج( 
، وهي تساوي طناً مترياً واحداً من مكافئ ثاين         )طرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات املخصصة     (١-م أإ /-املقـرر   

ما يتم تنقيحها    أو ك  ٣-م أ /٢أكسـيد الكربون، حمسوبة باستخدام إمكانيات االحترار العاملي اليت عرَّفها املقرر            
 ؛٥فيما بعد وفقاً للمادة 

 وحـدة صـدرت مبوجـب األحكام ذات الصلة الواردة يف مرفق املقرر            " وحـدة اإلزالـة   "تعـين    )د( 
، وهي تساوي طناً مترياً واحداً من مكافئ ثاين أكسيد الكربون،           )طرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات املخصصة     (١-أإ/م/-

 ؛٥ أو كما يتم تنقيحها فيما بعد وفقاً للمادة ٣-م أ/٢ت االحترار العاملي اليت عرفها املقرر حمسوبة باستخدام إمكانيا

اجلمهور، مبا يف ذلك األفراد أو اجلماعات أو اجملتمعات احمللية املتأثرة أو " أصحاب املصلحة"يعين   )ه( 
 .اليت ُيحتمل أن تتأثر باملشروع

  اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو دور مؤمتر األطراف العامل بوصفه-باء 

 التوجيه فيما يتعلق بتنفيذ املادة اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو بوصفهاألطراف العامل  مؤمتريقدم  -٢
 .٦ وميارس سلطته على اللجنة اإلشرافية املنشأة يف إطار املادة ٦

                                                      

 .إىل مادة من مواد بروتوكول كيوتو، ما مل يرد خالف ذلك" مادة"يف إطار هذا املرفق تشري كلمة  )١(
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 ٦ اللجنة اإلشرافية املنشأة يف إطار املادة -جيم 

 على أمور من بينها التحقق من وحدات خفض االنبعاثات          ٦املنشأة يف إطار املادة     اإلشرافية  ة  لجـن التشـرف    -٣
 :وتكون مسؤولة عما يلي. ، واملشار إليها يف الفرع هاء أدناه٦املتولدة عن تنفيذ أنشطة املشاريع يف إطار املادة 

اف العامل بوصفه اجتماع    تقـدمي تقريـر عن أنشطتها إىل كل دورة من دورات مؤمتر األطر             )أ( 
 ؛)اجتماع األطراف/مؤمتر األطراف (األطراف يف بروتوكول كيوتو

 اعتماد الكيانات املستقلة وفقاً للمعايري واإلجراءات الواردة يف التذييل ألف أدناه؛ )ب(

 اسـتعراض معـايري وإجراءات اعتماد الكيانات املستقلة املشار إليها يف التذييل ألف أدناه، مع               )ج(
مراعاة األعمال ذات الصلة اليت يقوم هبا اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة وتقدمي توصيات، حسب االقتضاء،                

بشأن ) اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف (إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه مؤمتر األطراف يف بروتوكول كيوتو           
 تنقيح هذه املعايري واإلجراءات؛

املبادئ التوجيهية لإلبالغ ومعايري اخلطوط األساسية والرصد الواردة يف التذييل استعراض وتنقيح  )د(
اجتماع األطراف، مع مراعاة األعمال ذات الصلة اليت يقوم هبا اجمللس           /باء أدناه، لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف      

 التنفيذي آللية التنمية النظيفة، حسب االقتضاء؛

اجتماع األطراف،  / لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف     ٦ يف إطار املادة     وضع وثيقة تصميم املشاريع     )ه( 
مـع مراعاة التذييل باء من املرفق املتعلق بطرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة ومراعاة األعمال ذات الصلة اليت                  

 يقوم هبا اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة، حسب االقتضاء؛

  أدناه؛٣٩ و٣٥الواردة يف الفقرتني إجراءات االستعراض   )و( 

 /األطراف مؤمتروضـع أي نظام داخلي، إضافة إىل النظام الوارد يف هذا املرفق، لكي ينظر فيه                 )ز( 
 .اجتماع األطراف

 من عشرة أعضاء من األطراف يف بروتوكول كيوتو،         ٦املنشأة يف إطار املادة     اإلشرافية  تـتكون اللجنة     -٤
 :على النحو التايل

  املدرجة يف املرفق األول واليت متر يف مرحلة انتقال إىل اقتصاد السوق)٢(ثالثة أعضاء من األطراف )أ( 

 أعاله) أ(ثالثة أعضاء من األطراف املدرجة يف املرفق األول غري املشار إليها يف الفقرة الفرعية  )ب( 

                                                      

 .إىل طرٍف يف بروتوكول كيوتو، ما مل يرد خالف ذلك" الطرف" املرفق، يشري يف إطار هذا )٢(
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 ثالثة أعضاء من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول )ج( 

 .و واحد من الدول النامية اجلزرية الصغريةعض )د( 

، مبن فيهم األعضاء املناوبون، جمموعات      ٦املنشأة يف إطار املادة     اإلشرافية  تقـوم بترشيح أعضاء اللجنة       -٥
 مؤمتروينتخب  . اجتماع األطراف /األطراف مؤمتر أعاله وينتخبهم    ٤األطـراف ذات الصـلة املشـار إليها يف الفقرة           

 مخسة أعضاء ومخسة أعضاء مناوبني لفترة عامني ومخسة أعضاء ومخسة أعضاء مناوبني  األطرافاجتماع/األطراف
كل عام اجتماع األطراف /مث يقوم مؤمتر األطراف. ٦لفترة ثالثة أعوام، يف اللجنة اإلشرافية املنشأة يف إطار املادة 

 أدناه  ١١ويكون التعيني عمالً بالفقرة     بعد ذلك بانتخاب مخسة أعضاء جدد ومخسة أعضاء مناوبني لفترة عامني            
 .ويبقى األعضاء واألعضاء املناوبون يف مناصبهم حىت انتخاب من خيلفهم. ملدة عضوية واحدة

 مؤهلني للعمل يف هذه اللجنة لفترتني متعاقبتني        ٦يكـون أعضاء اللجنة اإلشرافية املنشأة يف إطار املادة           -٦
 .كحد أقصى

 كل سنة رئيساً ونائباً للرئيس من بني أعضائها، على أن ٦ة املنشأة يف إطار املادة تنتخب اللجنة اإلشرافي -٧
ويتم تناوب . يكون أحدمها من األطراف املدرجة يف املرفق األول واآلخر من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول

و من طرف غري مدرج يف      منصيب الرئيس ونائب الرئيس سنوياً بني عضو من طرف مدرج يف املرفق األول وعض             
 .املرفق األول

املنشأة يف إطار   اإلشرافية   اللجنةعضوا مناوبا لكل عضو يف      اجتماع األطراف   /األطراف مؤمترينتخـب    -٨
 أعاله ويصاحب ترشيح عضو من جانب جمموعة من         ٦ و ٥ و ٤ استنادا إىل املعايري الواردة يف الفقرات        ٦املـادة   

 .موعة ذاهتااألطراف ترشيح عضو مناوب عن اجمل

مرتني على األقل كل عام، وكلما أمكن باالقتران مع          ٦ املنشأة يف إطار املادة      اإلشرافية اللجنةجتـتمع    -٩
وتتاح لألعضاء املناوبني مجيع الوثائق املعدة الجتماعات       . اجتماعات اهليئتني الفرعيتني، ما مل يتقرر خالف ذلك       

 .٦ة اللجنة اإلشرافية املنشأة يف إطار املاد

 :، مبن فيهم األعضاء املناوبون٦ املنشأة يف إطار املادة اإلشرافية اللجنةعلى أعضاء  -١٠

أن يعملوا بصفتهم الشخصية وأن يكون لديهم اختصاص معترف به بشأن قضايا تغري املناخ ويف  )أ( 
واألعضاء املناوبني من البلدان وتغطى تكاليف مشاركة األعضاء . اجملال التقين وجمال السياسة العامة املتصلني بذلك

النامية األطراف وغريها من األطراف املؤهلة، مبوجب ممارسات اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ،               
 ؛٦من اعتمادات امليزانية املخصصة للجنة اإلشرافية املنشأة يف إطار املادة 

 ؛٦ جانب من جوانب أي مشروع ينفذ يف إطار املادة أال تكـون هلم أي مصاحل نقدية أو مالية يف أي )ب( 
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، عليهم أال يفشوا أي     ٦رهـناً مبسـؤولية األعضـاء جتاه اللجنة اإلشرافية املنشأة يف إطار املادة               )ج( 
. ٦معلومات سرية أو مسجلة امللكية تصل إىل علمهم حبكم أدائهم لواجباهتم للجنة اإلشرافية املنشأة يف إطار املادة                  

واجب العضو والعضو املناوب يف عدم إفشاء املعلومات السرية التزاماً على العضو والعضو املناوب ويظل           ويشـكل   
 ؛٦هذا االلتزام قائماً بعد انقضاء أو إهناء عمل العضو والعضو املناوب يف اللجنة اإلشرافية املنشأة يف إطار املادة 

 ؛٦نشأة يف إطار املادة أن يلتزموا بالنظام الداخلي للجنة اإلشرافية امل )د( 

أن يؤدوا ميني اخلدمة كتابة أمام األمني التنفيذي التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ   )ه( 
 .أو ممثله املفوض، قبل تويل مهامهم

 أو  أن تعلق عضوية عضو معني، وأيضاً العضو املناوب،        ٦ املنشأة يف إطار املادة      اإلشرافيةجيـوز للجنة     -١١
بإهناء عضويته بسبب أمور منها اإلخالل باألحكام املتعلقة بتضارب املصاحل أو    اجتماع األطراف   /توصـي مؤمتر األطراف   

 . بدون مربر مناسب٦أحكام السرية، أو عدم حضور اجتماعني متتاليني للجنة اإلشرافية املنشأة يف إطار املادة 

 أو عجز بشكل آخر عن      ٦إلشرافية املنشأة يف إطار املادة      إذا استقال عضو أو عضو مناوب يف اللجنة ا         -١٢
 أن ٦إمتـام مدة الوالية املسندة إليه أو عن أداء وظائف هذه الوالية، جيوز للجنة اإلشرافية املنشأة يف إطار املادة                   

ر أو اجتماع األطراف، أن تعني عضوا آخ/تقـرر، مـع مراعاة قرب موعد انعقاد الدورة القادمة ملؤمتر األطراف        
ويف هذه  . عضـواً مـناوباً، من اجملموعة نفسها، حيل حمل هذا العضو خالل الفترة املتبقية من والية ذلك العضو                 

 . أية آراء تبديها اجملموعة اليت رشحت العضو٦احلالة، تراعي اللجنة اإلشرافية املنشأة يف إطار املادة 

 باخلربات الالزمة ألداء وظائفها، آخذة يف اعتبارها        ٦تسـتعني اللجـنة اإلشرافية املنشأة يف إطار املادة           -١٣
 .خاصة إجراءات االعتماد الوطنية

 ميثلون ٦يكّمل النصاب القانوين حبضور ما ال يقل عن ثلثي أعضاء اللجنة اإلشرافية املنشأة يف إطار املادة  -١٤
 .ألطراف غري املدرجة يف املرفق األولأغلبية األعضاء من األطراف املدرجة يف املرفق األول وأغلبية األعضاء من ا

وإذا استنفدت  .  بتوافق اآلراء، كلما أمكن ذلك     ٦تتخذ مقررات اللجنة اإلشرافية املنشأة يف إطار املادة          -١٥
مجيع اجلهود الرامية إىل التوصل إىل توافق يف اآلراء ومل يتم التوصل إىل اتفاق، تتخذ املقررات، إذا مل يتوافر سبيل 

ويعترب األعضاء املمتنعون عن    . لبـية ثالثة أرباع أصوات األعضاء احلاضرين واملصوتني يف االجتماع         آخـر، بأغ  
 .التصويت أعضاًء غري مصوتني

وُتتاح . ٦ُيـتاح لعامـة اجلمهور النص الكامل جلميع مقررات اللجنة اإلشرافية املنشأة يف إطار املادة                 -١٦
 .تمدة يف األمم املتحدةاملقررات جبميع اللغات الرمسية الست املع

 .٦تكون اللغة اإلنكليزية لغة العمل يف اللجنة اإلشرافية املنشأة يف إطار املادة  -١٧
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 مفتوحاً أمام ٦يكون باب االشتراك، بصفة مراقب، يف اجتماعات اللجنة اإلشرافية املنشأة يف إطار املادة  -١٨
مدين يف إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري       مجـيع األطـراف وكافة املراقبني وأصحاب املصلحة املعت        

 . خالف ذلك٦املناخ، إال إذا قررت اللجنة اإلشرافية املنشأة يف إطار املادة 

 .٦تقوم األمانة خبدمة اللجنة اإلشرافية املنشأة يف إطار املادة  -١٩

  متطلبات املشاركة-دال 

 : بإبالغ األمانة مبا يلي٦ يف إطار املادة يقوم الطرف الذي يشارك يف تنفيذ مشروع -٢٠

 ؛٦من املادة ) أ(١جهة الوصل اليت عينها الطرف للموافقة على املشاريع عمال بالفقرة  )أ( 

، مبا يف ذلك    ٦مـبادئه التوجيهية وإجراءاته الوطنية للموافقة على تنفيذ املشاريع يف إطار املادة              )ب( 
 . الرصد والتحققحبث تعليقات أصحاب املصلحة، وكذلك

أو / أدناه، جيوز لطرف مدرج يف املرفق األول عليه التزام مسجل يف املرفق باء أن ينقل و          ٢٢رهناً بأحكام الفقرة     -٢١
 :حيتاز وحدات خفض االنبعاثات الصادرة وفقا لألحكام ذات الصلة إذا كان ميتثل الشتراطات األهلية التالية

 وتوأن يكون طرفا يف بروتوكول كي )أ( 

 قد حسبت وسجلت وفقاً ٣ من املادة ٨ و٧أن تكـون الكمية املخصصة لـه عمالً بالفقرتني      )ب( 
 )طرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات املخصصة (١-م أإ/-للمقرر 

أن يكـون لديه نظام وطين لتقدير االنبعاثات البشرية املنشأ حبسب مصادرها وعمليات اإلزالة               )ج( 
 ٥ من املادة ١سطة البواليع جلميع غازات الدفيئة غري اخلاضعة لربوتوكول مونتريال، وفقا للفقرة البشرية املنشأ بوا

 ولالشتراطات الواردة يف املبادئ التوجيهية اليت تقررت مبوجبها

 ولالشتراطات الواردة يف املبادئ التوجيهية ٧ من املادة ٤أن يكون لديه سجل وطين وفقا للفقرة   )د( 
  مبوجبهااليت تقررت

، ٧ من املادة    ١ والفقرة   ٥ من املادة    ٢أن يكون قد قدم آخر قائمة جرد مطلوبة سنوياً وفقا للفقرة              )ه( 
واالشـتراطات الـواردة يف املـبادئ التوجيهية اليت تقررت مبوجبها، مبا يف ذلك التقرير الوطين عن قوائم اجلرد           

ام األوىل، ُيقتصر يف تقييم اجلودة الالزم لغرض تقرير األهلية          وبالنسبة لفترة االلتز  . والـنموذج املوحـد للتقارير    
فئات القطاعات الواردة يف املرفق /الستخدام اآلليات على أجزاء اجلرد املتعلقة بانبعاثات غازات الدفيئة من املصادر

 ألف لربوتوكول كيوتو وتقدمي اجلرد السنوي بشأن البواليع

 ٧ مــن املادة ١بشـأن الكمـية املخصصة وفقا للفقرة       أن يقـدم املعلومـات التكميلـية         )و( 
ولالشـتراطات الواردة يف املبادئ التوجيهية اليت تقررت مبوجبها، وأن يدخل أي إضافة إىل الكمية املخصصة أو               
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 من ٤ و٣، مبا يف ذلك بالنسبة لألنشطة املنصوص عليها يف الفقرتني ٣ من املادة ٨ و٧يطرح منها عمال بالفقرتني 
 .، واالشتراطات الواردة يف املبادئ التوجيهية اليت تقررت مبوجبها٧ من املادة ٤، ووفقا للفقرة ٣ادة امل

 :يعترب طرف مدرج يف املرفق األول وعليه التزام مسجل يف املرفق باء أنه -٢٢

تقريره  شهرا على تقدمي ١٦ أعاله بعد انقضاء ٢١يفي باشتراطات األهلية املشار إليها يف الفقرة  )أ( 
، ويثبت قدرته على تقدمي حساب عن       ٣ من املادة    ٨ و ٧لتيسـري حساب الكمية املخصصة لـه وفقا للفقرتني         

 من  ٤انبعاثاته والكمية املخصصة لـه وفقا للطرائق املعتمدة للمحاسبة املتعلقة بالكمية املخصصة مبوجب الفقرة              
، أن الطرف ال يفي هبذه      ٧-م أ /٢٤تثال، وفقا للمقرر    ، مـا مل يستنتج فرع اإلنفاذ التابع للجنة االم         ٧املـادة   

االشـتراطات، أو يكون فرع اإلنفاذ التابع للجنة االمتثال قد قرر، يف تاريخ سابق، أنه لن يتناول أية مسألة من                    
 من  ٨مسـائل التنفيذ ذات الصلة هبذه االشتراطات املشار إليها يف تقارير أفرقة خرباء االستعراض مبوجب املادة                 

 بروتوكول كيوتو ويكون قد أحال هذه املعلومات إىل األمانة؛

 أعاله ما مل يقرر فرع اإلنفاذ التابع        ٢١يواصل الوفاء باشتراطات األهلية املشار إليها يف الفقرة          )ب( 
د للجنة االمتثال أن الطرف ال يفي بواحد أو أكثر من اشتراطات األهلية، أو حىت يتم ذلك، أو ما مل يكن الفرع ق

 .علق أهلية الطرف وأحال هذه املعلومات إىل األمانة

 أعاله، جاز له أن يتحقق من  ٢١حيـثما اعترب أن طرفا مضيفا يفي باشتراطات األهلية الواردة يف الفقرة   -٢٣
 ختفيضات االنبعاثات البشرية املنشأ حبسب مصادرها أو تعزيزات عمليات اإلزالة البشرية املنشأ بواسطة البواليع من              

من ) ب(١ باعتبارها إضافة ألية ختفيضات ميكن أن حتدث خالف ذلك، وفقا للفقرة             ٦مشروع ينفذ يف إطار املادة      
وبعـد االنـتهاء من هذا التحقق، جيوز للطرف املضيف أن يصدر الكمية املالئمة من وحدات خفض                 . ٦املـادة   

 ).حملاسبة املتعلقة بالكميات املخصصةطرائق ا (١-م أإ/-االنبعاثات وفقا لألحكام ذات الصلة من املقرر 

 أعاله، يتم التحقق من ختفيضات      ٢١إذا مل يـف طـرف مضيف باشتراطات األهلية الواردة يف الفقرة              -٢٤
االنـبعاثات البشـرية املنشأ حبسب مصادرها أو من تعزيزات عمليات اإلزالة البشرية املنشأ بواسطة البواليع من              

) ب(١ باعتبارها إضافة ألية ختفيضات ميكن أن حتدث خالف ذلك، وفقا للفقرة             ٦مشروع ينفذ يف إطار املادة      
، على النحو املبني يف     ٦، من خالل إجراء التحقق بواسطة اللجنة اإلشرافية املنصوص عليها يف املادة             ٦من املادة   

إال عند الوفاء على أنه ال جيوز للطرف املضيف أن يصدر وينقل وحدات خفض االنبعاثات     . الفـرع هـاء أدناه    
 . أعاله٢١من الفقرة ) د(و) ب(و) أ(باالشتراطات الواردة يف الفقرات الفرعية 

 أعاله أن خيتار يف أي وقت استخدام إجراء ٢١جيوز لطرف مضيف يفي باالشتراطات الواردة يف الفقرة         -٢٥
 .٦التحقق بواسطة اللجنة اإلشرافية املنشأة يف إطار املادة 

 . أعاله٢١، يف مجلة أمور، باالشتراطات الواردة يف الفقرة ٦ من املادة ٤م الواردة يف الفقرة تتعلق األحكا -٢٦

حتتفظ األمانة بقائمة علنية يسهل االطالع عليها لألطراف اليت تفي باشتراطات األهلية واليت مت تعليقها                -٢٧
 .٧-م أ/٢٤وفقا لألحكام ذات الصلة الواردة يف املقرر 



FCCC/KP/CMP/2005/3/Add.3 
Page 13 

 معلومات لعامة اجلمهور عن املشروع بصورة ٦ الذي يستضيف مشروعا ينفذ يف إطار املادة يتيح الطرف -٢٨
مباشرة أو عن طريق األمانة وفقا للمبادئ التوجيهية لإلبالغ الواردة يف التذييل باء أدناه واالشتراطات الواردة يف    

 ).طرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات املخصصة (١-م أإ/-املقرر 

ـ  -٢٩  مسؤوال عن ٦ل الطرف الذي يأذن للكيانات القانونية باملشاركة يف املشاريع املنفذة يف إطار املادة             يظ
وال جيوز  . الوفـاء بالـتزاماته مبوجب بروتوكول كيوتو ويكفل أن تكون هذه املشاركة متسقة مع املرفق احلايل               

ان الطرف صاحب اإلذن مؤهال هلذا يف       للكـيانات القانونية نقل أو احتياز وحدات خفض االنبعاثات إال إذا ك           
 .ذلك الوقت

 ٦ إجراء التحقق بواسطة اللجنة اإلشرافية املنشأة يف إطار املادة -هاء 

 هو قيام كيان مستقل معتمد وفقا للتذييل ٦إجراء التحقق بواسطة اللجنة اإلشرافية املنشأة يف إطار املادة  -٣٠
، وما يترتب عليه من ختفيضات يف االنبعاثات البشرية املنشأ حبسب ألـف أدناه، بالتحقق مما إذا كان مشروع ما  

مصادرها أو يف تعزيزات عمليات اإلزالة البشرية املنشأ بواسطة البواليع، يفي باالشتراطات ذات الصلة املنصوص               
 . وهبذه املبادئ التوجيهية٦عليها يف املادة 

 املعتمد وثيقة بتصميم املشروع تتضمن مجيع املعلومات        يقدم املشاركون يف املشروع إىل الكيان املستقل       -٣١
 :الالزمة لتحديد ما إذا كان املشروع

 قد حظي مبوافقة األطراف املعنية؛ )أ( 

سيسفر عن إحداث خفض يف االنبعاثات البشرية املنشأ حبسب مصادرها أو عن تعزيز عمليات               )ب( 
 يا ألي خفض ميكن أن حيدث خالف ذلك؛ واإلزالة البشرية املنشأ بواسطة البواليع يكون إضاف

 يتمتع خبط أساس مالئم وخبطة رصد وفقا للمعايري احملددة يف التذييل باء أدناه؛ )ج( 

يتـيح الكيان املستقل املعتمد وثيقة تصميم املشروع لعامة اجلمهور عن طريق األمانة مع مراعاة أحكام                 -٣٢
تعليقات األطراف وأصحاب املصلحة واملراقبني املعتمدين لدى اتفاقية  أدناه، ويتلقى ٤٠السرية الواردة يف الفقرة    

 يوماً من   ٣٠األمـم املـتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ بشأن وثيقة تصميم املشروع وأية معلومات مؤيدة ملدة                 
 .التاريخ الذي تتاح فيه وثيقة تصميم املشروع لعامة اجلمهور

 : إذا كانحيدد الكيان املستقل املعتمد ما -٣٣

 املشروع قد حظي مبوافقة األطراف املعنية؛ )أ( 

املشروع سيسفر عن إحداث خفض يف االنبعاثات البشرية املنشأ حبسب مصادرها أو عن تعزيز               )ب( 
 عمليات اإلزالة البشرية املنشأ بواسطة البواليع يكون إضافياً ألي خفض ميكن أن حيدث خالف ذلك؛



FCCC/KP/CMP/2005/3/Add.3 
Page 14 

 

  مالئم وخطة رصد وفقا للمعايري احملددة يف التذييل باء أدناه؛املشروع لديه خط أساس )ج( 

املشاركون يف املشروع قد قدموا إىل الكيان املستقل املعتمد الوثائق املتعلقة بتحليل آثار نشاط               )د( 
ذه املشروع على البيئة، مبا يف ذلك اآلثار عرب احلدود، وفقاً إلجراءات يقررها الطرف املضيف، وما إذا كانت ه                 

اآلثـار تعترب مهمة من جانب املشاركني يف املشروع أو من جانب الطرف املضيف، وما إذا كان املشاركون يف                   
 .املشروع قد أجروا تقييما لألثر البيئي وفقا لإلجراءات اليت يتطلبها الطرف املضيف

بابه، مبا يف ذلك موجز   يتـيح الكيان املستقل املعتمد قراره لعامة اجلمهور عن طريق األمانة مع شرح أس              -٣٤
 .للتعليقات الواردة وتقرير عن طريقة إيالء املراعاة الواجبة هلذه التعليقات

 يوماً من تاريخ إتاحته لعامة اجلمهور، ما مل         ٤٥يعتـرب القرار املتعلق بوثيقة تصميم املشروع هنائيا بعد           -٣٥
 استعراضا من جانب ٦ية املنشأة يف إطار املادة يطلب طرف مشترك يف املشروع أو ثالثة أعضاء من اللجنة اإلشراف

وفيما إذا طلب إجراء هذا االستعراض، تقوم اللجنة اإلشرافية املنشأة يف . ٦اللجنة اإلشرافية املنشأة يف إطار املادة 
 لطلب بإمتـام االستعراض يف أقرب وقت ممكن يف موعد أقصاه ستة أشهر أو يف االجتماع الثاين التايل                   ٦إطـار املـادة     
 املشاركني يف املشروع واجلمهور بقرارها يف مسألة ٦وتبلغ اللجنة اإلشرافية املنشأة يف إطار املادة       . االسـتعراض 

 .ويكون قرارها هنائياً. البت واألسباب الداعية لـه

يقـدم املشاركون يف املشروع إىل كيان مستقل معتمد تقريرا، وفقا خلطة الرصد، عن خفض االنبعاثات        -٣٦
. بشـرية املنشأ حبسب مصادرها أو تعزيزات عمليات اإلزالة البشرية املنشأ بواسطة البواليع اليت حدثت بالفعل               ال

 .ويتاح التقرير لعامة اجلمهور

 أعاله، بتقرير التخفيضات يف     ٣٦يقـوم الكيان املستقل املعتمد، عند تلقيه تقريراً مشاراً إليه يف الفقرة              -٣٧
شأ حبسب مصادرها أو تعزيزات عمليات اإلزالة البشرية املنشأ بواسطة البواليع املبلغ عنها             االنبعاثات البشرية املن  

 . أعاله٣٣من جانب املشاركني يف املشروع وفقا للتذييل باء أدناه، شريطة أن يكون قد مت رصدها وحساهبا وفقا للفقرة 

امة اجلمهور عن طريق األمانة مع شرح        أعاله لع  ٣٧يتـيح الكيان املستقل املعتمد قراره مبوجب الفقرة          -٣٨
 .األسباب الداعية إىل ذلك

يعتـرب القرار املتعلق بالتخفيضات املبلغ عنها يف االنبعاثات البشرية املنشأ حبسب مصادرها أو تعزيزات                -٣٩
ة اجلمهور، ما مل  يوما من التاريخ الذي أتيح فيه لعام١٥عمليات اإلزالة البشرية املنشأ بواسطة البواليع هنائياً بعد 

 إجراء استعراض من ٦يطلب طرف مشارك يف املشروع أو ثالثة أعضاء من اللجنة اإلشرافية املنشأة يف إطار املادة 
فإذا طلب إجراء هذا االستعراض، قامت اللجنة اإلشرافية املنشأة . ٦جانب اللجنة اإلشرافية املنشأة يف إطار املادة 

 : مبا يلي٦يف إطار املادة 

 يوماً من تاريخ طلب     ٣٠تقريـر جمـرى أعماهلـا يف اجتماعها القادم أو يف موعد ال يتجاوز                )أ( 
 وإذا قررت أن الطلب يستحق إجراء استعراض قامت بإجرائه؛. االستعراض رمسياً
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  يوما بعد اختاذها قرار إجراء االستعراض؛٣٠إمتام االستعراض الذي جتريه يف غضون  )ب( 

 يف املشروع بنتائج االستعراض وإتاحة قرارها لعامة اجلمهور وكذلك األسباب           إبالغ املشاركني  )ج( 
 .الداعية لـه

ال تفشى املعلومات اليت يتم احلصول عليها من املشاركني يف املشروع واليت تكون مسجلة امللكية أو سرية  -٤٠
أما املعلومات اليت .  املضيف بذلكبـدون املوافقـة اخلطية ملقدم املعلومات، إال إذا قضى القانون الوطين للطرف       

تسـتخدم لتحديد ما إذا كانت التخفيضات يف االنبعاثات البشرية املنشأ حبسب مصادرها أو تعزيزات عمليات                
اإلزالة البشرية املنشأ بواسطة البواليع عمليات إضافية، أو لوصف منهجية خط األساس وتطبيقها، أو لتأييد تقدير 

 .أعاله، فإهنا ال تعترب مسجلة امللكية أو سرية) د(٣٣يه يف الفقرة األثر البيئي املشار إل

ال يسري أي حكم يتعلق باحتياطي فترة االلتزام أو بقيود أخرى مفروضة على عمليات نقل مبوجب املادة  -٤١
 عـلى عمليات نقل يقوم هبا طرف ما لوحدات خفض انبعاثات مت إصدارها يف سجله الوطين والتحقق منها                   ١٧
 .٦قا إلجراء التحقق بواسطة اللجنة اإلشرافية املنشأة يف إطار املادة وف

 أن تعلق أو تسحب اعتماد كيان مستقل إذا أجرت          ٦جيـوز للجـنة اإلشـرافية املنشأة يف إطار ملادة            -٤٢
جنة وال جيوز لل. استعراضـا واسـتنتجت أن الكيان مل يعد يفي مبعايري االعتماد املنصوص عليها يف التذييل ألف             

 أن تعلق أو تسحب االعتماد إال بعد أن تكون فرصة عقد جلسة استماع قد               ٦اإلشـرافية املنشأة يف إطار املادة       
ويتم إخطار  . ويسري التعليق أو االنسحاب فوراً    . أتيحت للكيان املستقل املعتمد ورهناً بنتيجة جلسة االستماع       

.  تعليق الكيان أو سحب اعتماده٦ية املنشأة يف إطار املادة    الكيان املتضرر فوراً وخطيا مىت قررت اللجنة اإلشراف       
 . بشأن حالة كهذه٦ويتاح لعامة اجلمهور القرار الذي تتخذه اللجنة اإلشرافية املنشأة يف إطار املادة 

ال تتأثر املشاريع املتحقق منها بتعليق أو سحب اعتماد كيان مستقل معتمد إال إذا مت تعيني أوجه قصور                   -٤٣
ويف هذه احلالة، تقرر    .  أعاله وكان الكيان مسؤوال عنها     ٣٧ إىل   ٣٣ة يف القرار املشار إليه يف الفقرات من         مهم

 ما إذا كان سيتم تعيني كيان مستقل معتمد آخر لتقييم أوجه القصور             ٦اللجـنة اإلشرافية املنشأة يف إطار املادة        
لتقييم أنه نقلت وحدات خفض االنبعاثات مبقدار   وإذا أظهر هذا ا   . هذه وتصحيحها حيثما تقتضي الظروف ذلك     

 أعاله، حيتاز الكيان    ٣٧ إىل   ٣٣أكـرب نتيجة ألوجه القصور اليت مت تعيينها يف القرار املشار إليه يف الفقرات من                
املستقل الذي سحب اعتماده أو ُعلق مقداراً معادالً من وحدات الكميات املخصصة ووحدات خفض االنبعاثات             

 . يوما من التقييم املشار إليه أعاله٣٠ حساب حيازة الطرف املضيف للمشروع يف غضون ويودعها يف

 قرارا بسحب أو تعليق كيان مستقل معتمد يلحق ضررا ٦ال تتخذ اللجنة اإلشرافية املنشأة يف إطار املادة  -٤٤
 .يف املشروعمبشاريع متحقق منها إال بعد أن تكون جلسة استماع قد أتيحت للمشاركني املتضررين 

 أعاله يتحملها الكيان املستقل املعتمد الذي سحب        ٤٤أي تكاليف متعلقة بالتقييم املشار إليه يف الفقرة          -٤٥
 .اعتماده أو ُعلَّق
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 التذييل ألف

 معايري وإجراءات اعتماد الكيانات املستقلة

 :يستويف أي كيان مستقل الشروط التالية -١

 وأن يقدم الوثائق املثبتة هلذا الوضع؛) إما كيانا قانونيا حمليا أو منظمة دولية(أن يكون كياناً قانونياً  )أ( 

أن يعني عددا كافيا من األشخاص الذين لديهم الكفاءة الالزمة ألداء مجيع املهام املطلوبة ذات الصلة      )ب( 
يما يتعلق بنوع ونطاق وحجم      ف ٦بالـتحقق من وحدات خفض االنبعاثات املتولدة عن املشاريع املنفذة يف إطار املادة              

 األعمال املنفذة بإشراف أحد كبار املوظفني التنفيذيني املسؤولني؛

 أن يكون لديه االستقرار املايل والتغطية التأمينية واملوارد الالزمة للنهوض بأنشطته؛ )ج( 

 أنشطته؛أن تكون لديه ترتيبات كافية لتغطية املسؤوليات القانونية واملالية الناشئة عن  )د( 

أن تكون لديه إجراءات داخلية موثقة لالضطالع مبهامه اليت تشمل، يف مجلة أمور، إجراءات إسناد                 )ه( 
 املسؤولية داخل املنظمة ومعاجلة الشكاوى؛ وتتاح هذه اإلجراءات لعامة اجلمهور؛

قررات ذات الصلة أن تكـون لديـه اخلـربة الالزمة لالضطالع باملهام احملددة يف هذا املقرر ويف امل           )و( 
، )اجتماع األطراف/مؤمتر األطراف(الصادرة عن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو 

 :وأن يكون لديه بصفة خاصة قدر كاف من املعرفة والفهم فيما يتعلق مبا يلي

اجتماع /عن مؤمتر األطراف   واملقررات ذات الصلة الصادرة      ٦املـبادئ التوجيهـية لتطبـيق املادة         `١`
 ؛٦األطراف وعن اللجنة اإلشرافية املنشأة يف إطار املادة 

 ؛٦القضايا البيئية ذات الصلة بالتحقق من تنفيذ املشاريع يف إطار املادة  `٢` 

 ذات الصلة بالقضايا البيئية، مبا يف ذلك اخلربة يف          ٦اجلوانـب التقنية لألنشطة اجلارية يف إطار املادة          `٣`
 حتديد خطوط األساس ورصد االنبعاثات وغريها من اآلثار البيئية؛

 االشتراطات واملنهجيات ذات الصلة مبراجعة أوضاع البيئة؛ `٤` 

املصدر  أو عمليات اإلزالة البشرية /منهجيات حساب االنبعاثات البشرية املنشأ حبسب مصادرها و `٥` 
 بواسطة البواليع؛

ي يتوىل كامل املسؤولية عن أداء وتنفيذ مهام الكيان، مبا يف ذلك إجراءات أن يكون لديه هيكل إدار )ز( 
 :ويتيح الكيان املستقل املقدِّم للطلب ما يلي. ضمان اجلودة، ومجيع القرارات ذات الصلة بالتحقق
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أمسـاء ومؤهـالت وخربات واختصاصات الرئيس املسؤول وأعضاء جملس اإلدارة وكبار املوظفني              `١`
 املوظفني املختصني؛وغريهم من 

خـريطة تنظيمـية توضـح خطوط السلطة واملسؤولية وتوزيع االختصاصات كما حيددها الرئيس               `٢`
 املسؤول؛

 اإلجراءات اليت يتبعها لتطبيق سياسات ضمان اجلودة؛ `٣`

 اإلجراءات اإلدارية، مبا فيها مراقبة الوثائق؛ `٤`

تدريب موظفي الكيان، وضمان كفاءهتم للقيام جبميع       السياسـات واإلجراءات اليت يتبعها لتعيني و       `٥`
 املهام ورصد أدائهم؛

 اإلجراءات اليت يتبعها ملعاجلة الشكاوى والطعون واملنازعات؛ `٦`

أو أي نشاط آخر ال     /أال تكون هناك أية دعاوى قانونية مرفوعة ضده لسوء التصرف أو االحتيال و             )ح( 
 .يتمشى ووظائفه ككيان مستقل معتمد

 :يستويف الكيان املستقل املقدم للطلب الشروط التشغيلية التالية -٢

العمـل بطـريقة جديـرة بالثقة ومستقلة وغري متييزية وشفافة تتوافق مع القانون الوطين الساري،                 )أ( 
 :واستيفاء الشروط التالية بوجه خاص

مل أحكاماً لضمان نزاهة    أن يكون لدى الكيان املستقل مقدم الطلب هيكل موثق يكفل الرتاهة ويش            `١`
 عملياته

إذا كـان يشكل جزءاً من منظمة أكرب وكانت أجزاء من هذه املنظمة تشارك أو ُيحتمل أن تشارك               `٢`
 أو يف تطويره أو متويله عندئذ يقوم الكيان املستقل مقدم   ٦يف حتديد أي مشروع منفذ يف إطار املادة         

 :الطلب مبا يلي

 الفعلية اليت تقوم هبا املنظمة أو حيتمل أن تقوم هبا يف إطار             يقـدم بياناً جبميع األنشطة     -
 ؛٦املادة 

 يوضـح جبـالء صـالته ببقية أجزاء املنظمة، مقدماً الدليل على عدم وجود تعارض                -
 يف املصاحل؛

ُيثبت أنه ال يوجد أي تعارض فعلي أو حمتمل يف املصاحل بني مهامه ككيان مستقل معتمد                 -
قوم هبا، ويبني كيفية إدارة املشروع على حنو ال يعرضه ألدىن شبهة يف وأي مهام أخرى قد ي
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ويشمل هذا البيان مجيع املصادر احملتملة لتعارض املصاحل، سواء كانت ناشئة من            . نزاهـته 
 داخل الكيان املستقل املقدم للطلب أو من أنشطة اهليئات املتصلة به؛

فني، ال يشارك يف أي عمليات جتارية أو مالية         يبني أنه، ومعه الرئيس املسؤول وسائر املوظ       -
أو أي عملـيات أخـرى ميكن أن تؤثر على حكمه أو تنال من الثقة يف استقالل حكمه                  
 ونزاهته فيما يتعلق باألنشطة اليت يضطلع هبا وأنه ميتثل ألي قواعد سارية يف هذا اخلصوص؛

ت املستقاة من املشاركني يف أي مشروع منفذ        أن تكون لديه الترتيبات الكافية لضمان سرية املعلوما        )ب( 
 .٦ وفقاً لألحكام الواردة يف املرفق املتعلق باملبادئ التوجيهية لتنفيذ املادة ٦يف إطار املادة 
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 التذييل باء

 معايري وضع خط األساس والرصد

  معايري وضع خط األساس-أوالً 

ور الذي يبني منطقياً االنبعاثات البشرية املنشأ        هو التص  ٦خط األساس ألي مشروع ينفذ يف إطار املادة          -١
حبسب مصادرها أو عمليات اإلزالة البشرية املنشأ بواسطة البواليع لغازات الدفيئة اليت كانت ستحدث لوال وجود 

ويشمل خط األساس االنبعاثات من مجيع الغازات والقطاعات وفئات املصادر املدرجة يف املرفق . املشروع املقترح
 .وعمليات اإلزالة البشرية املنشأ بواسطة البواليع داخل حدود املشروعألف 

 :يوضع خط األساس -٢

 أو باستخدام عامل االنبعاثات بالنسبة ملشاريع متعددة؛/على أساس مشروع حمدد و )أ( 

بطـريقة شـفافة فـيما يتعلق باختيار الُنهج، واالفتراضات، واملنهجيات، واملعايري، ومصادر              )ب( 
 انات، والعوامل الرئيسية؛البي

أو القطاعية ذات الصلة، مثل مبادرات إصالح       /مـع مـراعاة السياسات والظروف الوطنية و        )ج( 
 القطاعات، والوقود احمللي املتوافر، وخطط توسيع قطاع الطاقة، واحلالة االقتصادية يف قطاع املشاريع؛

ل خفض مستويات النشاط خارج نطاق على حنو ال يسمح باحتياز وحدات خفض انبعاثات مقاب )د( 
 نشاط املشروع أو لظروف قهرية؛

 .مع مراعاة أوجه الاليقني وباستخدام افتراضات متحفظة  )ه( 

 .يربر املشاركون يف املشروع اختيارهم خلط األساس -٣

  الرصد-ثانياً 

 : ما يلييدرج املشاركون يف املشروع، كجزء من وثيقة تصميم املشروع، خطة رصد تنص على -٤

مجع كل البيانات ذات الصلة الالزمة لتقدير أو قياس االنبعاثات البشرية املنشأ حبسب مصادرها           )أ( 
أو عملـيات اإلزالة البشرية املنشأ بواسطة البواليع لغازات الدفيئة اليت حتدث داخل حدود املشروع أثناء فترة                 /و

 االعتماد وحفظ هذه البيانات يف ملفات؛

البيانات ذات الصلة الالزمة لتحديد خط األساس لالنبعاثات البشرية املنشأ حبسب           مجـع كل     )ب( 
أو عمليات اإلزالة البشرية املنشأ بواسطة البواليع لغازات الدفيئة، اليت حتدث داخل حدود املشروع              /مصادرها و 

 أثناء فترة االعتماد وحفظ هذه البيانات يف ملفات؛
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لة، ومجع البيانات وحفظها يف ملفات، بشأن زيادة االنبعاثات البشرية          تعـيني مجيع املصادر احملتم     )ج( 
أو اخنفاض عمليات اإلزالة البشرية املنشأ بواسطة البواليع لغازات الدفيئة، اليت حتدث            /املنشـأ حبسـب مصادرها و     

ويدخل ضمن  . خارج حدود املشروع واليت تكون مهمة وميكن أن تعزى منطقيا إىل املشروع خالل فترة االعتماد              
أو عمليات إزالة غازات الدفيئة بواسطة البواليع       /حدود املشروع مجيع االنبعاثات البشرية املنشأ حبسب مصادرها و        

 ؛٦حتت إشراف املشاركني يف املشروع واليت تكون مهمة وميكن أن تعزى منطقياً إىل املشروع املنفذ يف إطار املادة 

ة وحفظها يف ملفات وفقاً لإلجراءات اليت يتطلبها الطرف         مجـع املعلومـات عـن اآلثار البيئي        )د( 
 املضيف، حسب االقتضاء؛

 اإلجراءات املتعلقة بضمان اجلودة ومراقبتها يف عملية الرصد؛  )ه( 

أو /اإلجراءات املتعلقة باحلساب الدوري لتخفيضات االنبعاثات البشرية املنشأ حبسب مصادرها و )و( 
، واإلجراءات  ٦بشرية املنشأ بواسطة البواليع عن طريق املشروع املنفذ يف إطار املادة            تعزيزات عمليات اإلزالة ال   

وُيعّرف التسرب بأنه صايف التغري يف االنبعاثات البشرية املصدر حبسب          . املـتعلقة بآثـار التسـرب، إن وجدت       
املشروع والذي ميكن   أو عمليات إزالة غازات الدفيئة بواسطة البواليع، الذي حيدث خارج حدود            /مصـادرها و  

 ؛٦قياسه وعزوه إىل املشروع املنفذ يف إطار املادة 

الوثـائق املتعلقة جبميع اخلطوات املتخذة يف عمليات احلساب املشار إليها يف الفقرتني الفرعيتني             )ز( 
 . أعاله) و(و) ب(

أو /هنا حتسن دقة و   تقتضي تنقيحات خطة الرصد، إن وجدت، أن يقدم املشاركون يف املشروع ما يربر أ              -٥
 ٦ املرفق املتعلق باملبادئ التوجيهية لتنفيذ املادة  من٣٧التنقيحات للبت فيها مبوجب الفقرة كمال املعلومات، وُتقدم 

 .من بروتوكول كيوتو من جانب الكيان املستقل املعتمد

 .يكون تنفيذ خطة الرصد وتنقيحاهتا، حسب االقتضاء، شرطاً من شروط التحقق -٦
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 النص نون

 ∗١-م أإ/-مشروع املقرر 

 الطرائق والقواعد واملبادئ التوجيهية لتبادل حقوق إطالق االنبعاثات مبوجب
  من بروتوكول كيوتو١٧املادة 

 إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،

 ١-م أإ/- )١٢املادة ( ١-م أإ/-، و)٦ املادة (١-م أإ/-، و)اآللـيات ( ١-م أإ/- ملقـرراته  إدراكــاً مـنه   
 ، )طرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات املخصصة     (١-م أإ /-، و )اسـتخدام األراضـي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة       (
 ، واملقررين  )٨املادة  ( ١-م أإ /-، و )٧املـادة   ( ١-م أإ /-، و )٢-٥املـادة   ( ١-م أإ /-، و )١-٥املـادة   ( ١-م أإ /-و
 ،٧-م أ/٢٤، و٧-م أ/٣

 وأي مقررات أخرى ذات     ٧-م أ /١٨تأكيد أي إجراءات اختذها مؤمتر األطراف تنفيذا للمقرر         يقـرر    -١ 
 ، وتنفيذها تنفيذا كامالً؛صلة، حسب االقتضاء

األطراف املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية على تيسري املشاركة يف تبادل حقوق إطالق             حيـث    -٢
 من بروتوكول كيوتو لألطراف املدرجة يف املرفق األول اليت تتحمل التزامات حمددة             ١٧االنبعاثات مبوجب املادة    

 . يف املرفق باء واليت متر مبرحلة انتقال إىل اقتصاد السوق

                                                      

 ).FCCC/CP/2001/13/Add.2 (٧-م أ/١٨أُرفق مشروع املقرر هذا أصالً باملقرر  ∗
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 مرفق

 طالق االنبعاثاتإالطرائق والقواعد واملبادئ التوجيهية لتبادل حقوق 
 )١( من بروتوكول كيوتو١٧مبوجب املادة 

 :وفضالً عن هذا. ١٤واألحكام الواردة يف املادة  )٢(١ املرفق، تنطبق التعاريف الواردة يف املادة ألغراض هذا -١

 ١-م أإ /-لألحكام ذات الصلة الواردة يف املقرر       تنفيذاً   وحدة صدرت " وحدة خفض االنبعاثات  "تعين   )أ( 
ا من مكافئ ثاين أكسيد الكربون، حمسوبة       وهي تساوي طنا متريا واحد    ،  )طـرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات املخصصة     (

 ؛٥ أو كما يتم تنقيحها بعد ذلك وفقا للمادة ٣-م أ/٢باستخدام إمكانيات االحترار العاملي اليت عرفها املقرر 

 والشروط احملددة فيها، ١٢وحدة صدرت مبوجب املادة " ة املعتمداتخفض االنبعاثوحدة "عين ت )ب( 
وهي تساوي طنا متريا واحدا من      ،  )١٢املادة  ( ١-م أإ /- الواردة يف مرفق املقرر      فضالً عن األحكام ذات الصلة    

 أو كما يتم ٣-م أ/٢مكافئ ثاين أكسيد الكربون، حمسوبة باستخدام إمكانيات االحترار العاملي اليت عرفها املقرر 
 ؛٥تنقيحها بعد ذلك وفقا للمادة 

مرفق جب األحكام ذات الصلة الواردة يف       وحدة صدرت مبو  " وحدة الكمية املخصصة  "تعـين    )ج( 
، وهي تساوي طنا متريا واحدا من مكافئ ثاين         )طرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات املخصصة    ( ١-م أإ /-املقـرر   

 أو كما يتم تنقيحها بعد ٣-م أ/٢فها املقرر أكسيد الكربون، حمسوبة باستخدام إمكانيات االحترار العاملي اليت عّر
 ؛٥ادة ذلك وفقا للم

طرائق  (١-م أإ/-وحدة صدرت مبوجب األحكام ذات الصلة الواردة يف املقرر   " وحدة اإلزالة "تعين   )د( 
، وهي تساوي طناً مترياً واحداً من مكافئ ثاين أكسيد الكربون، حمسوبة            )احملاسـبة املـتعلقة بالكمـيات املخصصة      

 ؛٥ أو كما يتم تنقيحها بعد ذلك وفقاً للمادة ٣-م أ/٢باستخدام إمكانيات االحترار العاملي اليت عّرفها املقرر 

 يف املرفق باء    اً وارد يتحمل التزاماً الذي  درج يف املرفق األول     امل )٣(طرفاليكون  ،  ٣رهناً بأحكام الفقرة     -٢
أو حيازة وحدات خفض االنبعاثات أو وحدات خفض االنبعاثات املعتمدة أو وحدات الكميات             / لنقل و  مؤهالً

 :التاليةاألهلية لشروط امتثل الصادرة وفقا لألحكام ذات الصلة، إذا أو وحدات اإلزالة  املخصصة

 طرفا يف بروتوكول كيوتوأن يكون  )أ( 

                                                      

 أحكاماً وإجراءات تنفيذية )طرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات املخصصة( ١-م أإ/-يتضمن مرفق املقرر  )١(
 .تتعلق هبذا املرفق

 .إىل مادة من مواد بروتوكول كيوتو، ما مل يرد خالف ذلك" مادة"يف إطار هذا املرفق، تشري كلمة  )٢(
 .إىل طرف يف بروتوكول كيوتو، ما مل يرد خالف ذلك" طرف"يف إطار هذا املرفق، تشري كلمة  )٣(
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 قد حسبت وسجلت وفقاً ٣ من املادة ٨ و٧أن تكـون الكمية املخصصة لـه عمالً بالفقرتني      )ب( 
 )خصصةطرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات امل (١-م أإ/-للمقرر 

أن يكـون لديه نظام وطين لتقدير االنبعاثات البشرية املنشأ حبسب مصادرها وعمليات اإلزالة               )ج( 
 ٥ من املادة ١البشرية املنشأ بواسطة البواليع جلميع غازات الدفيئة غري اخلاضعة لربوتوكول مونتريال، وفقا للفقرة 

 ت مبوجبهاولالشتراطات الواردة يف املبادئ التوجيهية اليت تقرر

 ولالشتراطات الواردة يف املبادئ التوجيهية ٧ من املادة ٤أن يكون لديه سجل وطين وفقا للفقرة   )د( 
 اليت تقررت مبوجبها

  من  ١ والفقرة   ٥ من املادة    ٢أن يكـون قـد قدم آخر قائمة جرد مطلوبة سنوياً وفقا للفقرة                )ه( 
توجيهية اليت تقررت مبوجبها، مبا يف ذلك التقرير الوطين عن قوائم           ، ولالشتراطات الواردة يف املبادئ ال     ٧املـادة   

وبالنسبة لفترة االلتزام األويل، ُيقتصر يف تقييم اجلودة الالزم لغرض تقرير األهلية . اجلرد والنموذج املوحد للتقارير
ت القطاعات يف املرفق ألف     فئا/الستخدام اآلليات على أجزاء اجلرد املتعلقة بانبعاثات غازات الدفيئة من املصادر          

 لربوتوكول كيوتو وتقدمي اجلرد السنوي بشأن البواليع

، ٧ مــن املادة    ١أن يقـدم املعلومـات التكميلـية بشـأن الكمية املخصصة وفقا للفقرة               )و( 
و ولالشـتراطات الواردة يف املبادئ التوجيهية اليت تقررت مبوجبها، وأن يدخل أي إضافة إىل الكمية املخصصة أ              

 ٤ و ٣، مبا يف ذلك بالنسبة لألنشطة املضطلع هبا يف إطار الفقرتني            ٣ من املادة    ٨ و ٧يطرح منها عمال بالفقرتني     
 .، واالشتراطات الواردة يف املبادئ التوجيهية اليت تقررت مبوجبها٧ من املادة ٤، ووفقا للفقرة ٣من املادة 

 :نصوص عنه يف املرفق باء، أنهيعترب طرف مدرج يف املرفق األول وعليه التزام م -٣

 شهرا على تقدمي تقريره     ١٦ أعاله بعد انقضاء     ٢يفي باشتراطات األهلية املشار إليها يف الفقرة         )أ( 
، ويثبت قدرته على تقدمي حساب عن       ٣ من املادة    ٨ و ٧لتيسـري حساب الكمية املخصصة لـه وفقا للفقرتني         

 من  ٤ئق املعتمدة للمحاسبة املتعلقة بالكمية املخصصة مبوجب الفقرة         انبعاثاته والكمية املخصصة لـه وفقا للطرا     
، أن الطرف ال يفي هبذه      ٧-م أ /٢٤، مـا مل يستنتج فرع اإلنفاذ التابع للجنة االمتثال، مبوجب املقرر             ٧املـادة   

 أية مسألة من    االشـتراطات، أو يكون فرع اإلنفاذ التابع للجنة االمتثال قد قرر، يف تاريخ سابق، أنه لن يتناول                
 من  ٨مسـائل التنفيذ ذات الصلة هبذه االشتراطات املشار إليها يف تقارير أفرقة خرباء االستعراض مبوجب املادة                 

 بروتوكول كيوتو، ويكون قد أحال هذه املعلومات إىل األمانة؛

اإلنفاذ التابع   أعاله ما مل يقرر فرع       ٢يواصـل الوفاء باشتراطات األهلية املشار إليها يف الفقرة           )ب( 
للجنة االمتثال أن الطرف ال يفي بواحد أو أكثر من اشتراطات األهلية، أو حىت يتم ذلك، أو ما مل يكن الفرع قد 

 .علّق أهلية الطرف وأحال هذه املعلومات إىل األمانة

األطراف اليت األهلية و، متاحة للجمهور لالطالع عليها، باألطراف اليت تفي بشروط حتتفظ األمانة بقائمة -٤
 . مت تعليقها
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تكـون عملـيات النقل واالحتياز بني السجالت الوطنية حتت مسؤولية األطراف املعنية وفقا لألحكام املتعلقة                 -٥
يظل الطرف الذي يأذن للكيانات     و). طرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات املخصصة     (١-م أإ /-بالسجالت الواردة يف املقرر     

 مسؤوال عن الوفاء بالتزاماته مبوجب بروتوكول       ١٧طالق االنبعاثات مبوجب املادة     إحقوق   احتياز   أو/نقل و القانونـية ب  
وحيتفظ الطرف بقائمة مستوفاة هبذه الكيانات ويتيحها لألمانة        . كـيوتو ويكفـل اتسـاق هذه املشاركة مع هذا املرفق          

 خالل أية   ١٧مبوجب املادة   أو احتياز   /م بأي نقل و   القياجيوز للكيانات القانونية    ال  و. واجلمهور من خالل سجله الوطين    
 . تعليقه فيهابشروط األهلية أو يكون قد مت فترة زمنية ال يفي فيها الطرف 

 يف ٩٠على كل طرف مدرج يف املرفق األول أن حيتفظ يف سجله الوطين باحتياطي فترة التزام ال يقل عن  -٦
 من بروتوكول كيوتو، أو ما يعادل       ٣ من املادة    ٨ و ٧لفقرتني  املائـة من كمية الطرف املخصصة حمسوبة وفقا ل        

 . يف املائة أو مخسة أضعاف آخر جرد مستعرض، أيهما أدىن١٠٠

أو وحدات خفض االنبعاثات    /يـتألف احتـياطي فترة االلتزام من حيازة وحدات خفض االنبعاثات، و            -٧
فترة االلتزام اجلارية اليت مل يتم إلغاؤها وفقاً        أو وحدات اإلزالة ل   /أو وحدات الكميات املخصصة و    /املعـتمدة و  

 ).طرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات املخصصة (١-م أإ/-للمقرر 

 وحىت انقضاء أجل الفترة     ٣ من املادة    ٨ و ٧ولـدى حتديـد الطـرف لكميته املخصصة وفقا للفقرتني            -٨
ل وحدات تسفر عن اخنفاض هذه الكميات إىل ما         اإلضافية المتثال االلتزامات، يتعني أال يقوم الطرف بعملية نق        

 .دون املستوى املطلوب من احتياطي فترة االلتزام

أو / أعاله، أو إلغاءات ما مل يلغ من وحدات خفض االنبعاثات، و      ٦وإذا أدت احلسابات يف إطار الفقرة        -٩
الة، إىل زيادة املستوى    أو وحدات اإلز  /أو وحدات الكميات املخصصة و    /وحـدات خفض االنبعاثات املعتمدة و     

أو وحدات خفض   /املطلـوب من احتياطي فترة االلتزام فوق ما حيوزه الطرف من وحدات خفض االنبعاثات و              
أو وحدات اإلزالة، تبلغ األمانة الطرف بذلك، ويف        /أو وحدات الكميات املخصصة و    /االنـبعاثات املعـتمدة و    

 .زه من انبعاثات إىل املستوى املطلوب يوما من هذا اإلخطار، خيفض الطرف ما حيو٣٠غضون 

، ١٧ال تسري األحكام املتعلقة باحتياطي فترة االلتزام أو القيود األخرى على عمليات النقل مبوجب املادة                 -١٠
عـلى عمليات نقل وحدات خفض االنبعاثات الصادرة يف سجلها الوطين اليت مت التحقق منها وفقا إلجراء التحقق                  

 .٦رافية يف إطار املادة بواسطة اللجنة اإلش

 . منهاتؤدي األمانة املهام على النحو املطلوب -١١
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 النص سني

 ∗١-م أإ/-مشروع املقرر 

 طرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات املخصصة مبوجب
  من بروتوكول كيوتو٧ من املادة ٤الفقرة 

 ،إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

  من بروتوكول كيوتو،٧ من املادة ٤ إىل الفقرة إذ يشري 

 ،٧-م أ/١٩ إىل املقرر وإذ يشري 

املادة ( ١-م أإ /-، و )١٢املادة  ( ١-م أإ /-، و )٦املادة  ( ١-م أإ /، و )اآلليات( ١-م أإ /-ملقرراته  وإدراكـاً منه     
املادة ( ١-م أإ /-، و )١-٥املادة  ( ١-م أإ /-، و )استخدام األراضي وتغري استخدام األراضي واحلراجة     ( ١-م أإ /-، و )١٧
 ،٧-م أ/٢٤، واملقرر )٨املادة ( ١-م أإ/-، و)٧املادة ( ١-م أإ/-، و)٢-٥

 من بروتوكول   ٧ من املادة    ٤ طرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات املخصصة مبوجب الفقرة         يعتمد -١ 
 كيوتو، كما وردت يف مرفق هذا املقرر؛

ف من األطراف املدرجة يف املرفق األول، يكون عليه التزام مسجل يف املرفق  أن يقدم كل طريقرر -٢ 
 أو بعد سنة من ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين١ من مرفق هذا املقرر قبل ٦باء، إىل األمانة، التقرير املشار إليه يف الفقرة 

 وحل أي   ٨يل مبوجب املادة    وبعد إجناز االستعراض األوَّ   . بـدء نفـاذ بروتوكول كيوتو لذلك الطرف، أيهما أبعد         
 أو بالكمية املخصصة للطرف عمالً      ٥ من املادة    ٢٣مسـألة من مسائل التنفيذ اليت تتعلق بالتكيف مبوجب الفقرة           

، يف قاعدة   ٣ من املادة    ٨ و ٧، تسجل الكمية املخصصة لكل طرف عمالً بالفقرتني         ٣ من املادة    ٨ و ٧بالفقـرتني   
 من مرفق هذا املقرر،     ٥ االنبعاثات والكميات املخصصة املشار إليها يف الفقرة         البـيانات ألغـراض جتميع وحماسبة     

 وتظل ثابتة طوال فترة االلتزام؛

 أن يقدم كل طرف من األطراف املدرجة يف املرفق األول، يكون عليه التزام مسجل يف                يقـرر  -٣ 
 من مرفق   ٤٩امات، التقرير املشار إليه يف الفقرة       املرفق باء، إىل األمانة، لدى انتهاء الفترة اإلضافية للوفاء بااللتز         

 هذا املقرر؛

                                                      

 ).FCCC/CP/2001/13/Add.2 (٧-م أ/١٩أرفق مشروع املقرر هذا أصالً باملقرر  ∗



FCCC/KP/CMP/2005/3/Add.3 
Page 26 

 

 من مرفق هذا ٦١ إىل األمانة أن تبدأ نشر تقارير التجميع واحملاسبة السنوية املشار إليها يف الفقرة يطلب -٤ 
التكيف مبوجب الفقرة    وحل أي مسألة من مسائل التنفيذ اليت تتعلق ب         ٨املقرر بعد إجناز االستعراض األوَّيل مبوجب املادة        

، وأن حتيل هذه التقارير إىل مؤمتر       ٣ من املادة    ٨ و ٧ أو بالكمـية املخصصة للطرف عمالً بالفقرتني         ٥ مـن املـادة      ٢
 ؛األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، وإىل جلنة االمتثال وكل طرف من األطراف املعنية

 بعد انتهاء الفترة اإلضافية للوفاء بااللتزامات، تقارير التجميع          إىل األمانـة أن تنشر،     يطلـب  -٥ 
 من مرفق هذا املقرر، وأن حتيل هذه التقارير إىل مؤمتر األطراف العامل ٦٢واحملاسبة النهائية املشار إليها يف الفقرة 

 .عنيةبوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، وإىل جلنة االمتثال وكل طرف من األطراف امل
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 مرفق

 ٤طرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات املخّصصة مبوجب الفقرة 
  )١( من بروتوكول كيوتو٧من املادة 

  الطرائق-أوالً 

  التعاريف-ألف 

وحدة صدرت تنفيذاً لألحكام ذات الصلة يف هذه الطرائق حلساب          " وحـدة خفض االنبعاثات   "تعـين    -١
ياً واحداً من مكافئ ثاين أكسيد الكربون، حمسوبة باستخدام إمكانيات الكميات املخصصة، وهي تساوي طناً متر

 .٥ أو كما يتم تنقيحها بعد ذلك وفقاً للمادة ٣-م أ/٢االحترار العاملي اليت عّرفها املقرر 

 والشروط احملددة فيها فضالً     ١٢وحدة صدرت مبوجب املادة     " وحدة خفض االنبعاثات املعتمدة   "تعـين    -٢
، وهي تساوي طناً مترياً واحداً من مكافئ        )١٢املادة  ( ١-أإ/-ات الصلة الواردة يف مرفق املقرر       عن األحكام ذ  

 أو كما يتم    ٣-م أ /٢ثـاين أكسـيد الكربون، حمسوبة باستخدام إمكانيات االحترار العاملي اليت عّرفها املقرر              
 .٥تنقيحها بعد ذلك وفقاً للمادة 

 صدرت مبوجب األحكام ذات الصلة يف هذه الطرائق حلساب          وحدة" وحـدة الكمية املخصصة   "تعـين    -٣
الكميات املخصصة، وهي تساوي طناً مترياً واحداً من مكافئ ثاين أكسيد الكربون، حمسوبة باستخدام إمكانيات 

 .٥ أو كما يتم تنقيحها بعد ذلك وفقاً للمادة ٣-م أ/٢االحترار العاملي اليت عّرفها املقرر 

وحدة صدرت مبوجب األحكام ذات الصلة يف هذه الطرائق حلساب الكميات           " الةوحـدة اإلز  "تعـين    -٤
املخصصة، وهي تساوي طناً مترياً واحداً من مكافئ ثاين أكسيد الكربون، حمسوبة باستخدام إمكانيات االحترار     

 .٥ أو كما يتم تنقيحها بعد ذلك وفقاً للمادة ٣-م أ/٢العاملي اليت عّرفها املقرر 

 ٣ من املادة ٨ و٧ب الكمية املخصصة عمالً بالفقرتني  حسا-باء 

 إىل عام   ٢٠٠٨ لفترة االلتزام األوىل، من عام       ٣ من املادة    ٨ و ٧تكـون الكمـية املخصصة عمالً بالفقرتني         -٥
، )٢(، بالنسـبة لكـل طرف مدرج يف املرفق األول يكون عليه التزام مسجل يف املرفق باء لربوتوكول كيوتو                  ٢٠١٢

لنسبة املئوية املسجلة لـه يف املرفق باء من جممل مكافئ ثاين أكسيد الكربون البشري املنشأ النبعاثاته من غازات     مساوية ل 
 : ما يليالدفيئة، ومن املصادر املدرجة يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو يف سنة األساس مضروبة يف مخسة، مـع مراعاة

                                                      

 .يف هذه الطرائق إىل مادة من مواد بروتوكول كيوتو، ما مل يرد خالف ذلك" مادة "تشري عبارة )١(
 ".الطرف املدرج يف املرفق األول"يشار إليه فيما بعد ب   )٢(
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 لألطراف اليت متر مبرحلة انتقال إىل اقتصاد السوق          سنة األساس عدا بالنسبة    ١٩٩٠تكون سنة    )أ( 
، وبالنسبة لألطراف اليت اختارت ٣ من املادة ٥، وفقاً للفقرة ١٩٩٠اليت ختتار سنة أو فترة أساس ماضية غري عام 

يد  سنة أساس جململ انبعاثات املركبات الكربونية الفلورية اهليدروجينية الكربونية املشبعة وسادس فلور١٩٩٥عام 
 ٣ من املادة ٨الكربيت، وفقاً للفقرة 

مجيع االنبعاثات حبسب   (األطـراف الـيت شكل بالنسبة هلا تغيري استخدام األراضي واحلراجة             )ب( 
 اليت وضعها الفريق    ١٩٩٦من املبادئ التوجيهية املنقحة لعام       ٥املصادر وعمليات اإلزالة بالبواليع يف إطار الفئة        

مصدراً صافياً النبعاثات غازات    ) تغري املناخ بشأن قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة       احلكومـي الدويل املعين ب    
الدفيـئة ُتدِرج يف سنة أو فترة األساس جممل انبعاثات مكافئ ثاين أكسيد الكربون البشري املنشأ مبينة حسب                  

مجيع االنبعاثات  (ستخدام األراضي   مصـادرها، مطروحاً منه ما أُزيل بالبواليع يف تلك السنة أو الفترة من تغيري ا              
 ))إزالة األحراج(مبينة حسب مصادرها، مطروحاً منها ما أُزيل بالبواليع واملبلغ عنه فيما يتصل بتحويل األحراج 

 تستخدم على   ٣ للوفاء بالتزاماهتا مبوجب املادة      ٤األطراف اليت توصلت إىل اتفاق عمالً باملادة         )ج( 
ات اخلاص بكل طرف منها املخصص لـه يف ذلك االتفاق، عوضاً عن النسبة املئوية              حنو مشترك مستوى االنبعاث   
 .املسجلة لـه يف املرفق باء

 من املادة   ٨ و ٧يسّهل كل طرف مدرج يف املرفق األول حساب الكمية املخصصة لـه عمالً بالفقرتني               -٦
وحتقيقاً هلذه الغاية، يقدم    .  املخصصة لـه   بالنسبة لفترة االلتزام، ويثبت قدرته على حساب انبعاثاته والكمية         ٣

 . أدناه٨ و٧كل طرف تقريراً يف جزأين يتضمن املعلومات احملددة يف الفقرتني 

 أعاله املعلومات التالية أو اإلشارات إىل       ٥جيب أن يتضمن اجلزء األول من التقرير املشار إليه يف الفقرة             -٧
 :ألمانةما يكون قد قُّدم سابقاً من معلومات إىل ا

قوائم اجلرد الكاملة لالنبعاثات البشرية املنشأ حبسب مصادرها وعمليات اإلزالة البشرية املنشأ             )أ( 
، ١٩٩٠بواسطة البواليع لغازات الدفيئة غري اخلاضعة لربوتوكول مونتريال بالنسبة جلميع السنوات ابتداًء من عام       

 وحىت آخر سنة متاحة، اليت يتم       ٣ من املادة    ٥ر الفقرة   أو سـنة أو فـترة األساس األخرى املتفق عليها يف إطا           
 والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع           ٥ من املادة    ٢إعدادهـا وفقاً للفقرة     

 األطراف يف بروتوكول كيوتو، مع مراعاة أية قرارات ذات صلة تصدر عن مؤمتر األطراف

 خيتارها الطرف النبعاثاته من املركبات الكربونية الفلورية اهليدروجينية         حتديد سنة األساس اليت    )ب( 
 ٣ من املادة ٨واملركبات الكربونية الفلورية املشبعة وسادس فلوريد الكربيت، وفقاً للفقرة 

 حيثما يتوصل الطرف إىل اتفاق للوفاء بالتزاماته باالشتراك مع غريه من ٤االتفاق مبوجب املادة  )ج( 
 ٣اف، عمالً باملادة األطر
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 باالستناد إىل قائمة جرده لالنبعاثات      ٣ من املادة    ٨ و ٧له عمالً بالفقرتني     حسـاب الكمية املخصصة    )د( 
 .البشرية املنشأ حبسب املصادر وما أُزيل بالبواليع من غازات الدفيئة اليت ال حيكمها بروتوكول مونتريال

 أعاله املعلومات التالية أو اإلشارات إىل ما يكون ٦ إليه يف الفقرة ويتضمن اجلزء الثاين من التقرير املشار -٨
 :قد قُّدم سابقاً من معلومات إىل األمانة

 )١٧املادة ( ١-م أإ/-حساب احتياطي فترة التزام الطرف وفقاً للمقرر   )أ( 

ألشجار حتديـد اختيـاره للقيم الدنيا للغطاء التاجي الشجري ومساحات األراضي وارتفاع ا            )ب( 
، فضالً عن الربهان على اتساق تلك القيم مع ما ٣ من املادة ٤ و٣الستخدامها يف تربير أنشطته مبوجب الفقرتني 

سـبق أن أُبلغت به منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة أو غريها من اهليئات الدولية بالنسبة للسنوات املاضية                  
 ١-م أإ /-ري لسبب وكيفية اختيار هذه القيم، وفقاً للمقرر         والقـيام، يف حالـة وجـود اختالف، بتقدمي تفس         

 )استخدام األراضي وتغري استخدام األراضي واحلراجة(

 إلدراجها يف حسابه لفترة االلتزام األوىل،       ٣ من املادة    ٤حتديد اختيار األنشطة مبوجب الفقرة       )ج( 
 لتحديد مساحة األرض ذات الصلة      ٥ من املادة    ١فضالً عن الطريقة املستخدمة يف النظام الوطين مبوجب الفقرة          

 )استخدام األراضي وتغري استخدام األراضي واحلراجة( ١-م أإ/-باألنشطة وفقاً للمقرر 

، تقدمي ٣ من املادة ٤ و٣حتديد ما إذا كان الطرف يزمع، بالنسبة لكل نشاط مدرج يف الفقرتني  )د( 
 بيان سنوي أو بيان عن كامل فترة االلتزام

، املبلغ عنه وفقاً للمبادئ التوجيهية إلعداد       ٥ من املادة    ١وصـف نظامـه الوطين وفقاً للفقرة          )ه( 
  من بروتوكول كيوتو٧املعلومات املطلوبة مبوجب املادة 

، املبلغ ٥ من املادة ١له طبقاً للفقرة  وصف سجله الوطين لتسجيل وتقّصي أثر الكمية املخصصة )و( 
 . من بروتوكول كيوتو٧توجيهية إلعداد املعلومات املطلوبة مبوجب املادة عنها وفقاً للمبادئ ال

 ٣ من املادة ٨ و٧ تسجيل الكمية املخصصة وفقاً للفقرتني -جيم 

 وحل أية مسألة من مسائل التنفيذ املتعلقة بالتعديالت أو          ٨بعـد إجـراء استعراض أويل مبوجب املادة          -٩
، ُتسجل الكمية املخصصة لكل طرف عمالً ٣ من املادة ٨ و٧بالفقرتني حبساب الكمية املخصصة للطرف، عمالً 

 يف قاعدة بيانات جتميع وحساب االنبعاثات والكميات املخصصة املشار إليها يف            ٣ من املادة    ٨ و ٧بالفقـرتني   
 . أدناه٥٠الفقرة 

ناه، تظل الكمية    أد ٥٠وبعـد التسـجيل يف قـاعدة بيانات التجميع واحلساب املشار إليها يف الفقرة                -١٠
 . ثابتة طوال فترة االلتزام٣ من املادة ٨ و٧املخصصة مبوجب الفقرتني 
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اإلضـافات إىل الكميات املخصصة والطرح منها عمالً         -دال 
  واحملاسبة يف تقييم االمتثال٣ من املادة ٨ و٧بالفقرتني 

الية إىل الكمية املخصصة عمالً بالفقرتني      يف هناية الفترة اإلضافية للوفاء بااللتزامات، جترى اإلضافات الت         -١١
 لغرض احملاسبة املتعلقة ٣ من املادة ١٣ و١٢ و١٠ و٤ و٣ لطرف من األطراف وفقاً للفقرات   ٣ من املادة    ٨ و ٧

 :بتقييم مدى االمتثال طوال فترة االلتزام

 ١٧ و٦عمليات احتياز طرف لوحدات خفض االنبعاثات وفقاً للمادتني  )أ( 

حتـيازات طرف لوحدات خفض االنبعاثات املعتمدة حيث حيتاز من وحدات خفض            صـايف ا   )ب( 
 ١٧ أكثر مما ينقل من هذه الوحدات وفقاً للمادة ١٧ و١٢االنبعاثات املعتمدة وفقاً للمادتني 

 ١٧عمليات احتياز طرف لوحدات الكميات املخصصة وفقاً للمادة  )ج( 

 ١٧اً للمادة عمليات احتياز طرف لوحدات اإلزالة وفق )د( 

 واألنشطة اليت ٣ من املادة ٣إصدار طرف لوحدات اإلزالة باالستناد إىل أنشطته مبوجب الفقرة           )ه( 
 حيث تسفر تلك األنشطة عن صايف إزالة لغازات الدفيئة، كما يتم اإلبالغ             ٣ من املادة    ٤خيتارها مبقتضى الفقرة    

 وحتسب وفقاً ٥ من املادة ٢عاة أي تعديالت تطبق مبوجب الفقرة  مع مرا٨ وينقح عمالً باملادة ٧به وفقاً للمادة 
 ورهناً بأي مسألة تنفيذ تتم تسويتها       )استخدام األراضي وتغري استخدام األراضي واحلراجة     ( ١-م أإ /-لـلمقرر   

 وتتصل بتلك األنشطة

 أو وحدات /ترحـيل طرف لوحدات خفض االنبعاثات ووحدات خفض االنبعاثات املعتمدة و           )و( 
 . أدناه١٥الكميات املخصصة من فترة التزام سابقة وفقاً للفقرة 

 يف هناية الفترة اإلضافية للوفاء بااللتزامات، تتم عمليات الطرح من الكميات املخصصة عمالً بالفقرتني               -١٢
ثال  لغرض احملاسبة يف تقييم االمت     ٣ من املادة    ١١ و ٤ و ٣ لطرف ما وذلك وفقاً للفقرات       ٣ مـن املـادة      ٨ و ٧

 :بالنسبة لفترة االلتزام

 ١٧ و٦عمليات نقل الطرف لوحدات خفض االنبعاثات عمالً باملادتني  )أ( 

 ١٧عمليات نقل الطرف لوحدات الكميات املخصصة وفقاً للمادة  )ب( 

 ١٧عمليات نقل الطرف لوحدات اإلزالة عمالً باملادة  )ج( 

أو وحدات  / خفض االنبعاثات املعتمدة و    أو وحدات /إلغاء طرف لوحدات خفض االنبعاثات و      )د( 
 ٣ من املادة    ٣أو وحدات اإلزالة باالستناد إىل ما يقوم به من أنشطة مبقتضى الفقرة             /الكمـيات املخصصـة و    

 حيث تسفر تلك األنشطة عن مصدر صاف النبعاثات غازات ٣ من املادة ٤واألنشطة اليت خيتارها مبوجب الفقرة 
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 مع مراعاة أي تعديالت تطبق مبقتضى       ٨ وتستعرض وفقاً للمادة     ٧عنها وفقاً للمادة    الدفيـئة، كما يتم اإلبالغ      
 )استخدام األراضي وتغري استخدام األراضي واحلراجة( ١-م أإ/- وحتسب وفقاً للمقرر ٥ من املادة ٢الفقرة 

ت أو وحدا /أو وحدات خفض االنبعاثات املعتمدة و     /إلغاء طرف لوحدات خفض االنبعاثات و       )ه( 
أو وحدات اإلزالة على إثر تبّين جلنة االمتثال أن ذلك الطرف مل ميتثل التزاماته مبوجب               /الكمـيات املخصصة و   

 ٧-م أ/٢٤ بالنسبة لفترة االلتزام السابقة وفقاً للمقرر ٣ من املادة ١الفقرة 

اثات أو وحدات خفض االنبع/عمليات إلغاء أخرى جيريها الطرف لوحدات خفض االنبعاثات و        )و( 
 .أو وحدات اإلزالة/أو وحدات الكميات املخصصة و/املعتمدة و

  أساس تقييم االمتثال-هاء 

أو وحدات خفض /جيـب على كل طرف مدرج يف املرفق األول أن يسحب وحدات خفض انبعاثات و             -١٣
ماته مبوجب  أو وحدات إزالة لغرض الربهنة على امتثاله اللتزا       /أو وحدات كميات خمصصة و    /انبعاثات معتمدة و  

 .٣ من املادة ١الفقرة 

بعد انقضاء الفترة اإلضافية للوفاء بااللتزامات يستند تقييم امتثال طرف من األطراف املدرجة يف املرفق                -١٤
أو / إىل مقارنة كمية ما سحبه من وحدات خفض االنبعاثات و          ٣ من املادة    ١األول اللـتزامه مبوجـب الفقرة       

أو وحدات اإلزالة الصاحلة بالنسبة لفترة      /أو وحدات الكميات املخصصة و    /مدة و وحدات خفض االنبعاثات املعت   
 أعاله مع جممل مكافئ ثاين أكسيد الكربون البشري املنشأ النبعاثات غازات ١٣االلتزام املعنية وذلك وفقاً للفقرة 

م األوىل حسبما يبلّغ عنه يف إطار الدفيئة ومن املصادر املدرجة يف املرفق األول لربوتوكول كيوتو خالل فترة االلتزا
 كما هي مسجلة يف قاعدة ٥ من املادة ٢، مع مراعاة أية تعديالت وفقاً للفقرة ٨ ويستعرض وفقاً للمادة ٧املادة 

 . أدناه٥٠بيانات التجميع واحملاسبة املشار إليها يف الفقرة 

  عملية الترحيل-واو

مات، وحيثما يشري التجميع النهائي وتقرير احملاسبة املشار إليهما يف بعد انقضاء فترة إضافية للوفاء بااللتزا -١٥
أو وحدات خفض االنبعاثات املعتمدة     / أدناه إىل أن كمية السحب من وحدات خفض االنبعاثات و          ٦٢الفقـرة   

ته  أعاله معادلة النبعاثا   ١٣أو وحدات اإلزالة بالنسبة للطرف وفقاً للفقرة        /أو وحدات الكميات املخصصة و    /و
املكافئة لثاين أكسيد الكربون البشرية املنشأ ومن املصادر، املدرجة يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو لفترة االلتزام 

 :تلك، جيوز للطرف املعين أن يرّحل لفترة االلتزام الالحقة

أي وحدات خفض انبعاثات حمفوظة يف سجله الوطين، ومل حتول من وحدات اإلزالة ومل تسحب  )أ( 
 ٧ يف املائة من الكمية املخصصة عمالً بالفقرتني ٢,٥لنسبة لفترة االلتزام تلك ومل تلغ، وذلك حبّد أقصى نسبته   با
 ، لذلك الطرف٣ من املادة ٨و
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أي وحدات خفض انبعاثات معتمدة حمفوظة يف السجل الوطين ومل تسحب بالنسبة لفترة االلتزام تلك                )ب( 
 ، لذلك الطرف٣ من املادة ٨ و٧ يف املائة من الكمية املخصصة عمالً بالفقرتني ٢,٥ومل تلغ، وذلك حبد أقصى نسبته 

 . تلغأي وحدات كميات خمصصة حمفوظة يف السجل الوطين مل تسحب بالنسبة لفترة االلتزام تلك ومل )ج( 

 .ال جيوز ترحيل وحدات اإلزالة إىل فترة االلتزام الالحقة -١٦

 التسجيل املتطلبات املتعلقة ب-ثانياً 

  السجالت الوطنية-ألف 

حيـتفظ كل طرف مدرج يف املرفق األول بسجل وطين لتأمني احملاسبة الدقيقة إلصدار وحدات خفض                  -١٧
االنبعاثات ووحدات خفض االنبعاثات املعتمدة ووحدات الكميات املخصصة ووحدات اإلزالة واقتنائها ونقلها            

فض االنبعاثات ووحدات خفض االنبعاثات املعتمدة ووحدات       وحـيازهتا وإلغائها وسحبها، وترحيل وحدات خ      
 .الكميات املخصصة

وجيوز . ويعني كل طرف منظمة بوصفها هيئة إدارة لسجله للمحافظة على السجل الوطين لذلك الطرف              -١٨
ألي طرفني أو أكثر االحتفاظ طوعاً بالسجل الوطين لكل منهم يف نظام موحد، شريطة أن يظل كل سجل وطين                   

 .نفصال عن غريهم

يكون السجل الوطين يف شكل قاعدة بيانات إلكترونية موحدة املقاييس تتضمن، يف مجلة أمور، عناصر                -١٩
بـيانات مشـتركة هلـا صلة بإصدار وحدات خفض االنبعاثات ووحدات خفض االنبعاثات املعتمدة ووحدات           

لغائها وسحبها، وترحيل وحدات خفض     الكمـيات املخصصـة ووحـدات اإلزالة واقتنائها ونقلها وحيازهتا وإ          
ويكون هيكل السجالت الوطنية    . االنبعاثات ووحدات خفض االنبعاثات املعتمدة ووحدات الكميات املخصصة       

وشكل بياناهتا مطابقني للمعايري التقنية اليت يعتمدها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف لغرض تأمني            
شفاف وفعال فيما بني السجالت الوطنية وسجل آلية التنمية النظيفة، وسجل           تـبادل البـيانات بشكل دقيق و      

 .∗املعامالت املستقل

ُيحـتفَظ بكـل وحـدة من وحدات خفض االنبعاثات ووحدات خفض االنبعاثات املعتمدة ووحدات                -٢٠
 .الكميات املخصصة ووحدات اإلزالة يف حساب واحد فقط يف سجل واحد لكل فترة من الفترات

 :تكون لكل سجل وطين احلسابات التالية -٢١

                                                      

وبذلك فإن ". سجل املعامالت الدويل" تسمية سجل املعامالت املستقل ليصبح ١٠-م أ/١٦أعاد املقرر  ∗ 
ملستقل يف هذا املقرر ستعدَّل يف تقرير مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع            مجـيع اإلشـارات إىل سجل املعامالت ا       

 .األطراف يف بروتوكول كيوتو
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 على األقل حساب واحد ملقتنيات الطرف املعين )أ( 

عـلى األقـل حسـاب اقتناء واحد لكل كيان قانوين يأذن به الطرف القتناء وحدات خفض                  )ب( 
ت أو وحدات اإلزالة حت   /أو وحدات الكميات املخصصة و    /أو وحدات خفض االنبعاثات املعتمدة و     /االنبعاثات و 
 مسؤوليته

أو وحدات  /حساب إلغاء واحد على األقل لكل فترة التزام ألغراض إلغاء وحدات خفض االنبعاثات و              )ج( 
 )د(١٢أو وحدات اإلزالة مبقتضى الفقرة /أو وحدات الكميات املخصصة و/خفض االنبعاثات املعتمدة و

أو وحدات /نبعاثات وحسـاب إلغـاء واحد لكل فترة التزام ألغراض إلغاء وحدات خفض اال    )د( 
  )ه(١٢أو وحدات اإلزالة مبقتضى الفقرة /أو وحدات الكميات املخصصة و/خفض االنبعاثات املعتمدة و

أو وحدات  /حساب إلغاء واحد على األقل لكل فترة التزام ألغراض إلغاء وحدات خفض االنبعاثات و               )ه( 
  )و(١٢أو وحدات اإلزالة مبقتضى الفقرة /أو وحدات الكميات املخصصة و/خفض االنبعاثات املعتمدة و

 .حساب سحب واحد لكل فترة التزام )و( 

 :يكون لكل حساب يف السجل الوطين رقم حساب وحيد يتألف من العنصرين التاليني -٢٢

الطرف الذي ُيحتفظ باحلساب يف سجله الوطين، ويتم حتديده بواسطة الرمز : حمدد هوية الطرف )أ( 
 )٣١٦٦إيزو ( حرفني كما حددته املنظمة الدولية للتوحيد القياسي حتت رقم القطري املؤلف من

 .رقم وحيد لذلك احلساب بالنسبة للطرف الذي ُيحتفظ باحلساب يف سجله الوطين: رقم وحيد )ب( 

  إصدار وحدات خفض االنبعاثات ووحدات الكميات املخصصة ووحدات اإلزالة-باء

األول، قبل إمتام أية معامالت بالنسبة لفترة االلتزام املعنية، بإصدار كمية يقوم كل طرف مدرج يف املرفق  -٢٣
، واليت ُتحسب   ٣ من املادة    ٨ و ٧مـن وحـدات الكمـيات املخصصة تعادل كميته املخصصة عمال بالفقرتني             

 . أعاله، يف سجله الوطين١٠ إىل ٥وُتسجَّل وفقاً للفقرات من 

 :املخصصة رقم متسلسل يتألف من العناصر التاليةيكون لكل وحدة من وحدات الكميات  -٢٤

 فترة االلتزام اليت يتم بشأهنا إصدار وحدة الكمية املخصصة: فترة االلتزام )أ( 

الطرف الذي ُيصِدر وحدة الكمية املخصصة، وحيدَّد بواسطة الرمز القطري          : الطـرف املصَدر   )ب( 
 ٣١٦٦د القياسي حتت رقم إيزو املؤلف من حرفني كما حددته املنظمة الدولية للتوحي

 عنصر حيدد الوحدة على أهنا وحدة كمية خمصصة: النوع )ج( 

 .رقم فريد لوحدة الكمية املخصصة لفترة االلتزام احملددة والطرف املصَدر: الوحدة )د( 
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ُيصـدر كـل طرف مدرج يف املرفق األول، يف سجله الوطين، وحدات إزالة تعادل صايف كميات إزالة       -٢٥
، وما يضطلع به من     ٣ من املادة    ٣زات الدفيئة البشرية املنشأ النامجة عما يضطلع به من أنشطة مبقتضى الفقرة             غا

استخدام األراضي وتغري استخدام     (١-م أإ /-، احملسوبة وفقاً للمقرر     ٣ من املادة    ٤أنشطة خمتارة مبقتضى الفقرة     
، مع مراعاة ٨، عقب إجناز االستعراض وفقاً للمادة ٧ملادة  من ا١حسبما أُبلغ مبقتضى الفقرة ) األراضي واحلراجة

َبلَّغ عنه من            ٥ من املادة    ٢ما قد يطبَّق من تعديالت وفقاً للفقرة         ، وحل ما قد يوجد من مسائل تنفيذ متصلة مبا ُي
 فترة  وخيتار كل طرف، فيما يتعلق بكل نشاط، قبل بدء        . عملـيات إزالـة صافية لغازات الدفيئة البشرية املنشأ        

ويظل القرار الذي يتخذه الطرف     . االلتزام، ما إذا كان سُيصدر وحدات اإلزالة هذه سنوياً أم طيلة فترة االلتزام            
 .ثابتاً فيما يتعلق بفترة االلتزام األوىل

 فيما يتعلق حبساب صايف كميات      ٨عندما ُيحدِّد فريق استعراضي من اخلرباء مسألة تنفيذ مبقتضى املادة            -٢٦
، أو عندما تبلغ    ٣ من املادة    ٤ أو   ٣ غازات الدفيئة النامجة عن أنشطة طرف من األطراف مبقتضى الفقرة            إزالـة 

 ال ُيصِدر الطرف وحدات اإلزالة      ٧-م أ /٢٢ من املقرر    ٢التعديالت حداً يفوق العتبات اليت تتقرر وفقاً للفقرة         
 ولكل ٣ من املادة ٣ة املنشأ لكل نشاط مبوجب الفقرة املتصلة يف كميات اإلزالة املبلغ عنها لغازات الدفيئة البشري

 .، إىل أن ُتَسّوى مسألة التنفيذ٣ من املادة ٤نشاط خمتار مبوجب الفقرة 

 :يكون لكل وحدة من وحدات اإلزالة رقم متسلسل يتألف من العناصر التالية -٢٧

 الةفترة االلتزام اليت يتم بشأهنا إصدار وحدة اإلز: فترة االلتزام )أ( 

الطرف املدرج يف املرفق األول الذي ُيصِدر وحدة اإلزالة، وحيدَّد بواسطة الرمز : الطرف املصَدر )ب( 
 ٣١٦٦القطري املؤلف من حرفني كما حددته املنظمة الدولية للتوحيد القياسي حتت الرقم إيزو 

 عنصر حيدد الوحدة على أهنا وحدة إزالة: النوع )ج( 

 ط الذي يتم بشأنه إصدار وحدة اإلزالةنوع النشا: النشاط )د( 

 .رقم فريد لوحدة اإلزالة لفترة االلتزام احملددة والطرف املصَدر: الوحدة  )ه( 

يكفل كل طرف مدرج يف املرفق األول أن جمموع كمية وحدات اإلزالة اليت يتم إصدارها لسجله عمالً                  -٢٨
استخدام ( ١-م أإ /-لكميات احملددة لذلك الطرف يف املقرر       ، لفترة االلتزام، لن يتجاوز ا     ٣ من املادة    ٤بالفقرة  

 .)األراضي وتغري استخدام األراضي واحلراجة

يقوم كل طرف، قبل نقل وحدات خفض االنبعاثات، بإصدار هذه الوحدات يف سجله الوطين بتحويل                -٢٩
تفظ هبا يف سجله وحـدات الكمـيات املخصصـة أو وحدات اإلزالة اليت سبق لذلك الطرف أن أصدرها، واح         

وُتحوَّل وحدة الكمية املخصصة أو وحدة اإلزالة إىل وحدة خفض انبعاثات بإضافة حمدِّد هوية املشروع               . الوطين
وتظل العناصر  . إىل الـرقم املتسلسل وتغيري مؤشِّر النوع يف الرقم املتسلسل للداللة على وحدة خفض انبعاثات              

وحمدِّد هوية املشروع ُيعيِّن املشروع . خصصة أو وحدة اإلزالة دون تغيرياألخرى للرقم املتسلسل لوحدة الكمية امل
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 والذي يتم إصدار وحدة خفض االنبعاثات من أجله، باستخدام رقم فريد للمشروع ٦احملدَّد املنفَّذ يف إطار املادة   
ثات البشرية املنشأ حسب فيما يتعلق بالطرف املصَدر، مبا يف ذلك ما إذا كانت التخفيضات ذات الصلة يف االنبعا

مصـادرها أو عملـيات تعزيـز إزالة االنبعاثات البشرية املنشأ بواسطة البواليع قد مت التحقق منها من قبل جلنة             
 .٦اإلشراف املنشأة مبوجب املادة 

  عمليات النقل واحليازة واإللغاء والسحب والترحيل-جيم 

بعاثات املعتمدة ووحدات الكميات املخصصة جيوز لوحدات خفض االنبعاثات ووحدات خفض االن -٣٠
 ١-م أإ/-، و)١٢املادة ( ١-م أإ/-، و)٦املادة ( ١-م أإ/-ووحدات اإلزالة أن ُتنقل بني السجالت وفقاً للمقررات  

 . ، وجيوز نقلها داخل السجالت)استخدام األراضي وتغري استخدام األراضي واحلراجة( ١-م أإ/-، و)١٧املادة (

طرف مدرج يف املرفق األول أن صايف مقتنياته من وحدات خفض االنبعاثات املعتمدة من يكفل كل  -٣١
 لفترة االلتزام األوىل لن يتجاوز الكميات احملددة لذلك ١٢أنشطة إزالة األحراج وإعادة التحريج مبقتضى املادة 

 .)استخدام األراضي وتغري استخدام األراضي واحلراجة( ١-م أإ/-الطرف يف املقرر 

يقوم كل طرف من األطراف املدرجة يف املرفق األول بإلغاء وحدات خفض االنبعاثات املعتمدة ووحدات  -٣٢
خفض االنبعاثات ووحدات الكميات املخصصة ووحدات اإلزالة مبا يعادل صايف انبعاثات غازات الدفيئة البشرية 

 وما خيتار االضطالع به من أنشطة يف إطار ٣ادة  من امل٣املنشأ النامجة عما يضطلع به من أنشطة يف إطار الفقرة 
 على )استخدام األراضي وتغري استخدام األراضي واحلراجة( ١-م أإ/-، حمسوبةً وفقاً للمقرر ٣ من املادة ٤الفقرة 

 يطبَّق ، مع مراعاة ما قد٨، إثر االنتهاء من االستعراض وفقاً للمادة ٧ من املادة ١النحو املَبلَّغ عنه مبقتضى الفقرة 
، وحل ما قد ينشأ من مسائل تنفيذ متصلة بصايف االنبعاثات املَبلَّغ عنها ٥ من املادة ٢من تسويات وفقاً للفقرة 

أو وحدات /أعاله، بنقل وحدات خفض االنبعاثات و) د(١٢من غازات الدفيئة البشرية املنشأ، وفقاً للفقرة 
أو وحدات اإلزالة إىل حساب اإللغاء املناسب يف /خصصة وأو وحدات الكميات امل/خفض االنبعاثات املعتمدة و

أو /أو وحدات خفض االنبعاثات املعتمدة و/ويلغي كل طرف وحدات خفض االنبعاثات و. سجله الوطين
 .وحدات اإلزالة عن كل نشاط للفترة ذاهتا اليت قرر الطرف بشأهنا إصدار وحدات إزالة متعلقة بذلك النشاط

أو وحدات خفض /رج يف املرفق األول أن يلغي وحدات خفض االنبعاثات وجيوز لكل طرف مد -٣٣
أو وحدات اإلزالة، حىت ال يتسىن استخدامها يف الوفاء /أو وحدات الكميات املخصصة و/االنبعاثات املعتمدة و

عاثات أعاله، وذلك بتحويل وحدات خفض االنب) و(١٢، وفقاً للفقرة ٣ من املادة ١بااللتزامات مبوجب الفقرة 
أو وحدات اإلزالة إىل حساب إلغاء /أو وحدات الكميات املخصصة و/أو وحدات خفض االنبعاثات املعتمدة و/و

وجيوز للكيانات القانونية، حيثما يأذن الطرف بذلك، أن تنقل أيضاً وحدات خفض االنبعاثات . يف سجله الوطين
 . ووحدات اإلزالة إىل حساب إلغاءووحدات خفض االنبعاثات املعتمدة ووحدات الكميات املخصصة 

يقوم كل طرف مدرج يف املرفق األول، قبل انقضاء الفترة اإلضافية للوفاء بااللتزامات، بسحب وحدات  -٣٤
أو وحدات اإلزالة /أو وحدات الكميات املخصصة و/أو وحدات خفض االنبعاثات املعتمدة و/خفض االنبعاثات و

 أعاله، ١٣، وفقاً للفقرة ٣ من املادة ١ستخدامها يف الوفاء بالتزاماته مبقتضى الفقرة السارية لفترة االلتزام املعنية ال
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أو وحدات الكميات املخصصة /أو وحدات خفض االنبعاثات املعتمدة و/وذلك بنقل وحدات خفض االنبعاثات و
 . أو وحدات اإلزالة إىل حساب السحب عن فترة االلتزام املعنية يف سجله الوطين/و

إن وحدات خفض االنبعاثات ووحدات خفض االنبعاثات املعتمدة ووحدات الكميات املخصصة ووحدات       -٣٥
اإلزالة احملَوَّلة إىل حسابات إلغاء أو إىل حساب سحب لفترة التزام ال جيوز حتويلها بعد ذلك أو ترحيلها إىل فترة االلتزام 

عاثات املعتمدة ووحدات الكميات املخصصة  كما أن وحدات خفض االنبعاثات ووحدات خفض االنب. الالحقة
 من ١ووحدات اإلزالة احملَوَّلة إىل حسابات إلغاء ال جيوز استخدامها لغرض إثبات وفاء طرف ما بالتزامه مبقتضى الفقرة 

 .٣املادة 

أو وحدات خفض /جيوز لكل طرف مدرج يف املرفق األول ترحيل وحدات خفض االنبعاثات و -٣٦
أو وحدات الكميات املخصصة اليت حيتفظ هبا يف سجله ومل يتم إلغاؤها أو سحبها لفترة /مدة واالنبعاثات املعت

أو وحدات /وكل وحدة من وحدات خفض االنبعاثات و.  أعاله١٥التزام، إىل فترة االلتزام الالحقة وفقاً للفقرة 
النحو حتتفظ برقمها املتسلسل أو وحدات الكميات املخصصة املَرحَّلة على هذا /خفض االنبعاثات املعتمدة و

أما وحدات خفض االنبعاثات ووحدات خفض االنبعاثات . األصلي وتكون صاحلة يف فترة االلتزام الالحقة
املعتمدة ووحدات الكميات املخصصة ووحدات اإلزالة املتعلقة بفترة التزام سابقة واحملتفظ هبا يف سجل الطرف 

 .أعاله مبجرد انقضاء الفترة اإلضافية للوفاء بااللتزامات) و(١٢قاً للفقرة ومل ُتَرحَّل على هذا النحو فتلغى وف

 لفترة التزام ما، ينقل الطرف ٣ من املادة ١حيثما تقرر جلنة االمتثال أن الطرف مل ميتثل التزامه مبوجب الفقرة  -٣٧
أو /كميات املخصصة وأو وحدات ال/أو وحدات خفض االنبعاثات املعتمدة و/كمية وحدات خفض االنبعاثات و

 .أعاله ) ه(١٢ إىل حساب اإللغاء املعين، وفقاً للفقرة ٧-م أ/٢٤وحدات اإلزالة احملسوبة وفقاً للمقرر 

  اإلجراءات املتعلقة باملعامالت-دال 

تقـيم األمانـة سجل معامالت مستقالً وحتتفظ به للتحقق من صالحية املعامالت، مبا يف ذلك إصدار                  -٣٨
نبعاثات ووحدات خفض االنبعاثات املعتمدة ووحدات الكميات املخصصة ووحدات اإلزالة        وحـدات خفض اال   

ونقلها وحيازهتا بني السجالت وإلغاؤها وسحبها، وترحيل وحدات خفض االنبعاثات ووحدات خفض االنبعاثات 
 . املعتمدة ووحدات الكميات املخصصة

دات الكميات املخصصة أو وحدات اإلزالة بإصدار       يشرع الطرف املدرج يف املرفق األول يف إصدار وح         -٣٩
تعلـيمات لسـجله الوطين إلصدار وحدات الكميات املخصصة أو وحدات اإلزالة يف حساب حمدد داخل ذلك                 

ويشـرع اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة يف إصدار وحدات خفض االنبعاثات بإصدار تعليمات              . السـجل 
 ١٢صدار وحدات خفض انبعاثات يف حساهبا املعلق وفقا للشروط احملددة يف املادة             لسجل آلية التنمية النظيفة إل    

. )١٢املادة  ( ١-م أإ /-والشـروط اليت تقررت مبوجبها، فضالً عن األحكام ذات الصلة الواردة يف مرفق املقرر               
ليمات لسجله  وعـلى الطرف املدرج يف املرفق األول أن يشرع يف إصدار وحدات خفض االنبعاثات بإصدار تع               

الوطين لتحويل وحدات كميات خمصصة حمددة أو وحدات إزالة حمددة إىل وحدات خفض انبعاثات داخل حساب 
ورهنا بقيام سجل املعامالت باإلخطار بأنه ال توجد أية اختالفات فيما يتعلق بعملية             . لذلـك السـجل الوطين    
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ددة من وحدات خفض االنبعاثات أو وحدات       اإلصـدار، جيب أن تكتمل هذه العملية عندما تدَّون وحدات حم          
خفـض االنـبعاثات املعـتمدة أو وحدات الكميات املخصصة أو وحدات اإلزالة يف احلساب احملدَّد، ويف حالة                  
وحـدات خفـض االنـبعاثات، عندما ُتشطب من احلساب وحدات حمدَّدة من وحدات الكميات املخصصة أو                 

 .وحدات اإلزالة

يف املرفق األول يف نقل وحدات خفض االنبعاثات أو وحدات خفض االنبعاثات      يشـرع الطرف املدرج      -٤٠
املعـتمدة أو وحـدات الكميات املخصصة أو وحدات اإلزالة، مبا يف ذلك نقلها إىل حسايب اإللغاء والسحب،                  

سجل بإصدار توجيهات إىل سجله الوطين لنقل وحدات حمددة من الوحدات املذكورة إىل حساب حمدَّد يف ذلك ال
ويشرع اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة يف أي عملية حتويل لوحدات خفض االنبعاثات             . أو يف سـجل آخر    

املعتمدة احملتفظ هبا يف سجل آلية التنمية النظيفة باإليعاز لذلك السجل بتحويل وحدات حمددة من وحدات خفض 
ورهناً بإخطار يصدر عن سجل     .  سجل آخر  االنـبعاثات املعـتمدة إىل حسـاب حمـدد يف ذلك السجل أو يف             

املعـامالت، عند االقتضاء، بعدم وجود أية تفاوتات ذات صلة بعملية التحويل، تكتمل هذه العملية عندما تنقل                 
 .الوحدات املذكورة احملددة من حساب التحويل وُتدون يف حساب االقتناء

ء أو سحب لوحدات خفض انبعاثات أو       ولـدى الشـروع يف أي إصدار أو نقل بني السجالت أو إلغا             -٤١
وحـدات خفـض االنـبعاثات املعتمدة أو وحدات الكميات املخصصة أو وحدات اإلزالة، وقبل اكتمال تلك                 

 :املعامالت

فترة االلتزام اليت تقترح معاملة بشأهنا؛      : يضـع السجل املبادر باإلصدار رقما فريدا للمعاملة يتألف من          )أ( 
باستخدام الرمز القطري املؤلف من حرفني كما حددته املنظمة الدولية          (الذي يبادر باملعاملة    حمـدد هوية الطرف للطرف      

 ؛ رقم وحيد لتلك املعاملة لفترة االلتزام والطرف املبادر باإلصدار؛)٣١٦٦للتوحيد القياسي حتت رقم إيزو 

الت املستقل أو، يف حالة يرسل السجل املبادر باإلصدار سجال باملعاملة املقترحة إىل سجل املعام )ب( 
رقم املعاملة؛ نوع املعاملة    : ويتضمن السجل ما يلي   . الـتحويالت إىل سـجل آخـر، إىل السجل الوطين املقتين          

 ١٢ و١١اإلصدار أو النقل أو اإللغاء أو السحب، ومييز بينها باإلضافة إىل ذلك وفقا للفئات احملددة يف الفقرتني (
حدات خفض االنبعاثات أو وحدات خفض االنبعاثات املعتمدة أو وحدات الكميات   ؛ األرقام املتسلسلة لو   )أعاله

 . املخصصة أو وحدات اإلزالة ذات الصلة؛ أرقام احلسابات ذات الصلة

يقوم سجل املعامالت، لدى استالم السجل، بإجراء فحص آيل للتحقق من عدم وجود أية تفاوتات فيما              -٤٢
 :يتعلق مبا يلي

الوحدات املسحوبة أو امللغاة سابقاً؛ وفيما يتعلق بالوحدات املوجودة يف أكثر من            : عامالتيف مجيع امل   )أ( 
سجل واحد؛ والوحدات اليت مل يتم بشأهنا تسوية ما سبق حتديده من التباسات؛ والوحدات املَرحَّلة على حنو غري صحيح                   

استخدام ( ١-م أإ /-الكميات احملددة يف املقرر     والوحـدات الصـادرة على حنو غري صحيح، مبا فيها الوحدات املخلَّة ب            
 ؛ وختويل الكيانات القانونية املعنية أن تشارك يف املعاملة؛)األراضي وتغري استخدام األراضي واحلراجة
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أهلية األطراف املشاركة يف املعاملة للمشاركة يف : يف حالة عمليات النقل بني السجالت )ب( 
 ؛بالنقل باحتياطي فترة االلتزاماآلليات؛ وإخالل الطرف القائم 

يف حالة عمليات اقتناء وحدات خفض االنبعاثات املعتمدة من مشاريع استخدام األراضي وتغري  )ج( 
استخدام ( ١-م أإ/-اإلخالل بالكميات احملددة يف املقرر : ١٢استخدام األراضي واحلراجة، مبقتضى املادة 

 ؛)األراضي وتغري استخدام األراضي واحلراجة

أهلية الطرف املعين الستخدام وحدات : يف حالة سحب وحدات خفض االنبعاثات املعتمدة )د( 
 .٣ من املادة ١خفض االنبعاثات املعتمدة يف اإلسهام يف امتثاله مبقتضى الفقرة 

يقوم سجل املعامالت، لدى اكتمال الفحص اآليل، بإخطار السجل الذي يباشر عملية اإلصدار، ويف  -٤٣
وتطبَّق اإلجراءات التالية، . مليات النقل إىل سجل آخر، بإخطار سجل الطرف املقتين، بنتائج الفحص اآليلحالة ع

 :وفقاً لنتيجة الفحص

إذا ما أخطر سجل املعامالت بوجود تفاوت، يقوم سجل الطرف املباشر لعملية اإلصدار بإهناء  )أ( 
يات النقل إىل سجل آخر، بإخطار سجل الطرف املقتين املعاملة وبإخطار سجل املعامالت بذلك، ويف حالة عمل

ويقوم سجل املعامالت بإحالة سجل بالتفاوت إىل األمانة للنظر فيه كجزء من عملية االستعراض املتعلقة . بذلك
 ٨بالطرف املعين أو األطراف املعنية مبقتضى املادة 

 إهناء املعاملة، فإن وحدات خفض يف حالة عجز إكمال سجل الطرف املباشر لعملية اإلصدار عن )ب( 
االنبعاثات أو وحدات خفض االنبعاثات املعتمدة أو وحدات الكميات املخصصة أو وحدات اإلزالة املشاركة يف 

، إىل أن يتم حل املشكلة ٣ من املادة ١املعاملة ال تكون صاحلة لالستخدام يف االمتثال لاللتزامات مبقتضى الفقرة 
ولدى تسوية مسألة تنفيذ متصلة مبعامالت طرف من . أ من مسائل تنفيذ متصلة باملعاملةوتتم تسوية ما قد ينش

  يوما٣٠ًاألطراف، يقوم ذلك الطرف باختاذ ما قد يلزم من إجراءات تصحيحية يف غضون 

إذا مل خيطر سجل املعامالت املستقل بوجود أي اختالف، يقوم السجل املبادر باإلصدار و، يف                )ج( 
ات النقل إىل سجل آخر، سجل الطرف املقتين، بإكمال أو إهناء املعاملة وإرسال السجل وإشعار ُيخطر حالة عملي

ويف حالة عمليات النقل إىل سجل آخر، يرسل أيضا سجل . باكتمال أو إهناء املعاملة إىل سجل املعامالت املستقل
 الطرفني املبادر واملقتين سجالهتما وإخطاراهتما إىل بعضهما البعض

يسـجل سجل املعامالت ويتيح للعموم كافة سجالت املعامالت وتاريخ وتوقيت اكتمال كل              )د( 
 .٨معاملة من املعامالت، لتسهيل فحصها اآليل واستعراضها مبوجب املادة 

  املعلومات املتاحة للجميع-هاء 

لمستخدم ميكن  يسـجل كـل سجل وطين املعلومات غري السرية ويوفر نظام وصل إلكترونيا مالئما ل               -٤٤
 .استعماله عرب شبكة اإلنترنت ويسمح لألشخاص الذين يهمهم األمر باالستفسار واالطالع على املعلومات
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 أعاله املعلومات التالية املتعلقة باحلساب وذات الصلة بالسجل ٤٤تشمل املعلومات املشار إليها يف الفقرة  -٤٥
 :الوطين، لكل رقم حساب

 احب احلسابهوية ص: اسم احلساب )أ( 

 )حساب اقتناء أو إلغاء أو سحب(نوع احلساب : نوع احلساب )ب( 

 فترة االلتزام اليت يتصل هبا حساب اإللغاء أو السحب: فترة االلتزام )ج( 

الرمز القطري املؤلف   (ممثل صاحب احلساب، باستخدام حمدد هوية الطرف        : حمدد هوية املمثل   )د( 
ورقم فريد خمصص لذلك املمثل     ) ٣١٦٦ولية للتوحيد القياسي حتت رقم إيزو       من حرفني كما حددته املنظمة الد     

 يف سجل الطرف املعين

اسم ممثل صاحب احلساب بالكامل وعنوانه الربيدي       : اسم املمثل ومعلومات عن جهة االتصال       )ه( 
 .ورقم هاتفه ورقم الفاكس وعنوان بريده اإللكتروين

، ٦ أعاله املعلومات التالية عن املشاريع يف إطار املادة          ٤٤ الفقرة   وتشـمل املعلومـات املشار إليها يف       -٤٦
 :بالنسبة لكل حمدد هوية مشروع يصدر به الطرف وحدات خفض انبعاثات

 اسم فريد للمشروع: اسم املشروع )أ( 

 الطرف واملدينة أو املنطقة اليت يقع هبا املشروع: موقع املشروع )ب( 

السنوات اليت أصدرت فيها وحدات خفض   : االنبعاثاتسـنوات إصـدار وحـدات خفـض          )ج( 
 ٦االنبعاثات نتيجة للمشروع يف إطار املادة 

النسخ اإللكترونية املمكن تفريغها من كافة الوثائق املعممة املتعلقة باملشروع، مبا يف            : الـتقارير  )د( 
لك صلة باملوضوع، رهنا    ذلك املقترحات والرصد والتحقق وإصدار وحدات خفض االنبعاثات حيثما كانت لذ          

 .)٦املادة ( ١-م أإ/-بأحكام السرية املنصوص عليها يف املقرر 

 أعاله املعلومات التالية عن االقتناء واملعامالت ذات الصلة         ٤٤تتضمن املعلومات املشار إليها يف الفقرة        -٤٧
 ): لتوقيت غرينتشحتدد وفقا(بالسجل الوطين، حبسب األرقام املتسلسلة بالنسبة لكل سنة تقوميية 

الكمـية اإلمجالـية لوحدات خفض االنبعاثات ووحدات خفض االنبعاثات املعتمدة ووحدات             )أ( 
 الكمية املخصصة ووحدات اإلزالة يف كل حساب من احلسابات يف بداية السنة

 ٧الكمية اإلمجالية لوحدات الكمية املخصصة املصدرة على أساس كمية خمصصة عمال بالفقرتني  )ب( 
 ٣ من املادة ٨و
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 ٦الكمية اإلمجالية لوحدات خفض االنبعاثات املصدرة على أساس مشاريع املادة  )ج( 

الكمـية اإلمجالـية لوحدات خفض االنبعاثات ووحدات خفض االنبعاثات املعتمدة ووحدات             )د( 
 وِّلةالكمية املخصصة ووحدات اإلزالة احملوَّلة إىل سجالت أخرى، وهوية احلسابات والسجالت احمل

 ٣ من املادة ٤ و٣الكمية اإلمجالية لوحدات اإلزالة املصدرة على أساس كل نشاط مبوجب الفقرتني   )ه(  

الكمـية اإلمجالـية لوحدات خفض االنبعاثات ووحدات خفض االنبعاثات املعتمدة ووحدات              )و( 
 ت والسجالت املتلقية هلاالكمية املخصصة ووحدات اإلزالة احملوَّلة إىل سجالت أخرى، وهوية احلسابا

الكمـية اإلمجالـية لوحدات خفض االنبعاثات ووحدات خفض االنبعاثات املعتمدة ووحدات             )ز( 
 ٣ من املادة ٤ و٣الكمية املخصصة ووحدات اإلزالة امللغاة على أساس األنشطة مبوجب الفقرتني 

ات املعتمدة ووحدات   الكمـية اإلمجالـية لوحدات خفض االنبعاثات ووحدات خفض االنبعاث          )ح( 
الكمـية املخصصة ووحدات اإلزالة امللغاة على إثر استنتاج جلنة االمتثال بأن الطرف غري ممتثل اللتزامه مبوجب                 

 ٣ من املادة ١الفقرة 

الكمـية اإلمجالـية للوحدات األخرى امللغاة من وحدات خفض االنبعاثات ووحدات خفض              )ط( 
  املخصصة ووحدات اإلزالةاالنبعاثات املعتمدة ووحدات الكمية

الكمـية اإلمجالـية للوحـدات املسحوبة من وحدات خفض االنبعاثات ووحدات خفض االنبعاثات               )ي( 
 املعتمدة ووحدات الكمية املخصصة ووحدات اإلزالة

الكمية اإلمجالية من وحدات خفض االنبعاثات ووحدات خفض االنبعاثات املعتمدة ووحدات            )ك( 
 حدات اإلزالة املرحَّلة من فترة االلتزام السابقةالكمية املخصصة وو

خفض االنبعاثات ووحدات خفض االنبعاثات املعتمدة ووحدات       املقتنـيات احلالية من وحدات       )ل( 
 .الكمية املخصصة ووحدات اإلزالة يف كل حساب

يت أذن هلا الطرف باقتناء  أعاله قائمة بالكيانات القانونية ال٤٤وتتضمن املعلومات املشار إليها يف الفقرة       -٤٨
أو وحدات إزالة،   /أو وحدات خفض انبعاثات معتمدة ووحدات كمية خمصصة، و        /وحـدات خفض انبعاثات و    

 .حتت مسؤوليته

  جتميع قوائم جرد االنبعاثات والكميات املخصصة واحملاسبة عنها-ثالثاً 

  اإلبالغ لدى انقضاء الفترة اإلضافية للوفاء بااللتزامات-ألف

لدى انقضاء فترة إضافية للوفاء بااللتزامات، يقوم كل طرف مدرج يف املرفق األول وله التزام مسجل يف  -٤٩
وال تتضمن هذه املعلومات إال وحدات خفض . املرفق باء باإلبالغ، يف شكل إلكتروين منوذجي، باملعلومات التالية
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ملخصصة ووحدات اإلزالة، السارية لفترة     االنـبعاثات ووحـدات خفض االنبعاثات املعتمدة ووحدات الكمية ا         
 :االلتزام السابقة

إمجايل كميات فئات وحدات خفض االنبعاثات ووحدات خفض االنبعاثات املعتمدة ووحدات            )أ( 
أعاله للسنة التقوميية اجلارية ) ي(إىل ) أ(٤٧الكمية املخصصة ووحدات اإلزالة الوارد سردها يف الفقرات الفرعية 

 )احملددة حبسب توقيت غرينتش(ترة اإلضافية للوفاء بااللتزامات حىت هناية الف

إمجايل كمية وحدات خفض االنبعاثات ووحدات خفض االنبعاثات املعتمدة ووحدات الكمية            )ب( 
 املخصصة ووحدات اإلزالة يف حساب السحب

نبعاثات املعتمدة  الكمـية اإلمجالية واألرقام املتسلسلة لوحدات خفض االنبعاثات ووحدات خفض اال           )ج( 
 .ووحدات الكمية املخصصة اليت يطلب الطرف إضافتها إىل الكمية املخصصة لفترة االلتزام الالحقة

  قاعدة بيانات التجميع واحملاسبة-باء 

 من املادة   ٨ و ٧تنشئ األمانة قاعدة بيانات لتجميع وحـساب االنبعاثات والكميات املخصصة عمالً بالفقرتني             -٥٠
، من أجل حماسبة تقييم االمتثال      ٣ من املادة    ٨ و ٧اف إىل الكمية املخصصة وما يطرح منها وفقاً للفقرتني          ، ومـا يض   ٣

والغرض من قاعدة البيانات هو تيسري تقييم امتثال كل طرف مدرج يف املرفق األول              .  أعاله ١٢ و ١١وفقـاً للفقـرتني     
 .٣ من املادة ١اللتزامه مبوجب الفقرة 

وتقتصر املعلومات  .  البيانات سجل مستقل لكل طرف مدرج يف املرفق األول لكل فترة التزام            حيفـظ يف قاعدة    -٥١
عـن وحدات خفض االنبعاثات ووحدات خفض االنبعاثات املعتمدة ووحدات الكمية املخصصة ووحدات اإلزالة على               

 .ل لكل نوع وحدةالوحدات اليت تنطبق عليها فترة االلتزام املعنية، وتسجل هذه املعلومات بشكل منفص

 :تسجل األمانة املعلومات التالية يف قاعدة البيانات بالنسبة لكل طرف مدرج يف املرفق األول -٥٢

 ٣ من املادة ٨ و٧الكمية املخصصة عمالً بالفقرتني  )أ( 

مجة عن  الكمية اإلمجالية املسموح هبا لفترة االلتزام األوىل من الوحدات املصدرة من وحدات اإلزالة النا              )ب( 
، واحلدود املقررة لصايف املقتنيات من وحدات خفض االنبعاثات         ٣ من املادة    ٤أنشـطة إدارة األحـراج مبوجب الفقرة        

استخدام األراضي وتغري استخدام    ( ١-م أإ /- وفقاً للمقرر    ١٢املعتمدة من أنشطة التحريج وإعادة التحريج مبوجب املادة         
 .)األراضي واحلراجة

أو / يف قاعدة البيانات لكل طرف مدرج يف املرفق األول، ما إذا كان من حقه أم ال حتويل و                  تسـجل األمانـة    -٥٣
حـيازة وحـدات خفض االنبعاثات ووحدات خفض االنبعاثات املعتمدة ووحدات الكمية املخصصة ووحدات اإلزالة،           

ض االنبعاثات املعتمدة للمسامهة    ، واستخدام وحدات خف   )١٧املادة  ( ١-م أإ /- و )٦املادة  ( ١-م أإ /-عمـالً باملقررين    
 .)١٢املادة ( ١-م أإ/- وفقاً للمقرر ٣ من املادة ١يف امتثاله مبوجب الفقرة 
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تسـجل األمانـة سنوياً املعلومات التالية املتعلقة باالنبعاثات لكل طرف مدرج يف املرفق األول على إثر                   -٥٤
، وحسم أي مسائل تنفيذ     ٥ من املادة    ٢جب الفقرة   ، وتطبيق أي تعديل مبو    ٨االسـتعراض السنوي مبوجب املادة      

 :متصلة بتقديرات االنبعاثات

جممـل انـبعاثات مكافـئ ثاين أكسيد الكربون من غازات الدفيئة من املصادر البشرية ومن املصادر                  )أ( 
 ٧قاً للمادة املدرجة يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو بالنسبة لكل سنة من سنوات فترة االلتزام، املبلغ عنها وف

 تسجل على أهنا الفرق من حيث مكافئ ثاين أكسيد        ٥ من املادة    ٢أيـة تعديـالت مبوجـب الفقرة         )ب( 
 ٧الكربون، بني التقدير املعدل وتقدير اجلرد املبلغ عنه مبوجب املادة 

تزام، حمسوبة جممـل انبعاثات مكافئ ثاين أكسيد الكربون من غازات الدفيئة البشرية املنشأ يف فترة االل        )ج( 
 .أعاله بالنسبة جلميع سنوات فترة االلتزام حىت اآلن) ب(و) أ(على أهنا جمموع الكميات يف الفقرتني الفرعيتني 

تسـجل األمانـة سنوياً يف قاعدة البيانات املعلومات التالية لكل طرف مدرج يف املرفق األول، بصدد احملاسبة                   -٥٥
 النامجة عن أنشطة الطرف املعين مبوجب - وكذلك عمليات إزالة غازات الدفيئة - اخلاصة بصايف انبعاثات غازات الدفيئة   

، ٨، بعد االستعراض السنوي مبوجب املادة       ٣ من املادة    ٤، وعن أنشطته املختارة مبوجب الفقرة       ٣ من املادة    ٣الفقـرة   
 :، وحسم أي مسائل تنفيذ ذات صلة٥ من املادة ٢وتطبيق أي تعديل مبوجب الفقرة 

 ومت التبليغ عنها وفقاً للمادة ٣ من املادة ٤ و٣حساب ما إذا كانت األنشطة اليت متت مبوجب الفقرتني  )أ( 
استخدام  (١-م أإ/- تفضـي إىل انـبعاثات بشـرية املنشأ أو عمليات إزالة بشرية املنشأ لغازات الدفيئة عمالً باملقرر      ٧

 )األراضي وتغري استخدام األراضي واحلراجة

 صـايف انـبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ وعمليات إزالتها، عن السنة التقوميية، بالنسبة         حصـر  )ب( 
استخدام األراضي وتغري استخدام    ( ١-م أإ /-لألنشـطة الـيت اختار الطرف املعين حصرها سنوياً، وذلك وفقاً للمقرر             

 )األراضي واحلراجة

 املنشأ وعمليات إزالتها، عن السنة التقوميية، عمالً       حصـر صـايف انـبعاثات غازات الدفيئة البشرية           )ج( 
، وذلك بالنسبة لألنشطة اليت اختار الطرف       )اسـتخدام األراضي وتغري استخدام األراضي واحلراجة      ( ١-م أإ /-باملقـرر   

 املعين حصرها لفترة االلتزام بكاملها

يف مكافئ ثاين أكسيد الكربون بني       تسجل باعتبارها الفرق     ٥ من املادة    ٢أي تعديالت مبوجب الفقرة      )د( 
 ٧التقدير املعدل وتقدير اجلرد املبلغ عنه مبوجب املادة 

استخدام ( ١-م أإ /-جممل صايف انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ وعمليات إزالتها عمالً باملقرر              )ه( 
عتبارها جمموع كميات سنوات فترة االلتزام      ، عن فترة االلتزام، حمسوبة با     )األراضـي وتغري استخدام األراضي واحلراجة     

 .أعاله) د(و) ج(و) ب(حىت تارخيه املشار إليها يف الفقرات الفرعية 
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وإذا قـدم طرف ما تقديرات معاداً حساهبا النبعاثات غازات الدفيئة وعمليات إزالتها لسنة ما يف فترة االلتزام،                   -٥٦
 بإجراء التعديالت املناسبة يف املعلومات املوجودة يف قاعدة البيانات،          - ٨  رهناً باالستعراض وفقاً للمادة    -تقـوم األمانة    

 . استبعاد تعديالت طبقت سابقاً- حسب االقتضاء -ومنها 

تقوم األمانة بتسجيل وحتديث املستوى املطلوب الحتياطي فترة االلتزام لكل طرف مدرج يف املرفق األول، وفقاً                 -٥٧
 .)١٧املادة ( ١-م أإ/-للمقرر 

تسـجل األمانة سنوياً  يف قاعدة البيانات لكل طرف مدرج يف املرفق األول املعلومات التالية املتعلقة باملعامالت              -٥٨
، مبا يف ذلك    ٨للسـنة التقوميـية السابقة، وحىت اآلن بالنسبة لفترة االلتزام، بعد إجناز االستعراض السنوي مبوجب املادة                 

 :تنفيذ ذات صلةإدخال التصويبات وحسم أي مسائل 

جممـل حتويـالت وحدات خفض االنبعاثات ووحدات خفض االنبعاثات املعتمدة ووحدات الكمية              )أ( 
 املخصصة ووحدات اإلزالة

جممـل املقتنيات من وحدات خفض االنبعاثات ووحدات خفض االنبعاثات املعتمدة ووحدات الكمية              )ب( 
 املخصصة ووحدات اإلزالة

 وحدات خفض االنبعاثات املعتمدة نتيجة ألنشطة التحريج وإعادة التحريج مبوجب           صايف املقتنيات من   )ج( 
 ١٢املادة 

 ٣ من املادة ٤ و٣جممل وحدات خفض االنبعاثات املصدرة املتعلقة بكل نشاط مبوجب الفقرتني  )د( 

 ٦جممل وحدات خفض االنبعاثات على أساس مشاريع املادة   )ه( 

ثات ووحدات خفض االنبعاثات املعتمدة ووحدات الكميات املخصصة        جممـل وحدات خفض االنبعا     )و( 
 ووحدات اإلزالة املرحلة من فترة االلتزام السابقة

جممل الوحدات امللغاة، من وحدات خفض االنبعاثات ووحدات خفض االنبعاثات املعتمدة ووحدات              )ز( 
 ٣ من املادة ٤ و٣رتني الكميات املخصصة ووحدات اإلزالة، املتعلقة بكل نشاط مبوجب الفق

جممـل امللغى من وحدات خفض االنبعاثات ووحدات خفض االنبعاثات املعتمدة ووحدات الكميات              )ح( 
 ٣ من املادة ١املخصصة ووحدات اإلزالة بعد إثبات جلنة االمتثال أن الطرف املعين غري ممتثل اللتزامه مبوجب الفقرة 

دات خفض االنبعاثات ووحدات خفض االنبعاثات املعتمدة       جممـل الوحدات األخرى امللغاة من وح       )ط( 
 ووحدات الكمية املخصصة ووحدات اإلزالة

جممـل الوحـدات املسـحوبة مـن وحدات خفض االنبعاثات ووحدات خفض االنبعاثات املعتمدة        )ي( 
 .ووحدات الكمية املخصصة ووحدات اإلزالة
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 استعراض التقرير املقدم من الطرف مبوجب ٨ت، ويتم مبوجب املادة ما أن تنتهي الفترة اإلضافية للوفاء بااللتزاما -٥٩
 أعاله، مبا يف ذلك تطبيق أي تصويبات وحسم أي مسائل تنفيذ ذات صلة، تقوم األمانة بتسجيل املعلومات                  ٤٩الفقـرة   

 :التالية يف قاعدة البيانات لكل طرف مدرج يف املرفق األول

، حملاسبة  ٣ من املادة    ٨ و ٧صة، أو يطرح منها، عمالً بالفقرتني       جممـوع ما يضاف إىل الكمية املخص       )أ( 
  أعاله١٢ و١١تقييم االمتثال، وفقاً للفقرتني 

الكمـية اإلمجالـية لوحدات خفض االنبعاثات ووحدات خفض االنبعاثات املعتمدة ووحدات الكمية      )ب( 
 . املخصصة ووحدات اإلزالة يف حساب سحب الطرف لفترة االلتزام املعنية

 استعراض قائمة اجلرد السنوي للسنة األخرية يف فترة االلتزام، وُتْحَسم أي مسائل             ٨ومـا أن يتم مبوجب املادة        -٦٠
تنفـيذ ذات صلة، تقوم األمانة بتسجيل معلومات يف قاعدة البيانات عن جممل انبعاثات مكافئ ثاين أكسيد الكربون من                   

 .صادر املدرجة يف املرفق ألف بربوتوكول كيوتو، التابعة للطرف، لفترة االلتزامغازات الدفيئة من املصادر البشرية ومن امل

  تقارير التجميع واحملاسبة-جيم

تقوم األمانة بنشر تقرير سنوي عن التجميع واحملاسبة بالنسبة لكل طرف مدرج يف املرفق األول وحتيله إىل  -٦١
 .نة االمتثال والطرف املعينمؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف وإىل جل

بعـد فترة االلتزام والفترة اإلضافية للوفاء بااللتزامات، تنشر األمانة تقريرا هنائيا عن التجميع واحملاسبة                -٦٢
بالنسـبة لكـل طرف مدرج يف املرفق األول وحتيله إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف وجلنة                  

 :ينة ما يلياالمتثال والطرف املعين، مب

جممل انبعاثات مكافئ ثاين أكسيد الكربون من غازات الدفيئة من مصادر الطرف املعين يف فترة                )أ( 
 ؛ أعاله٦٠االلتزام على النحو املسجل يف الفقرة 

جممـل كمـية وحـدات خفـض االنبعاثات ووحدات خفض االنبعاثات املعتمدة ووحدات الكمية          )ب( 
 أعاله؛) ب(٥٩حساب سحب الطرف املعين يف فترة االلتزام على النحو املسجل يف الفقرة املخصصة ووحدات اإلزالة يف 

عند االقتضاء، كميات وحدات خفض االنبعاثات ووحدات خفض االنبعاثات املعتمدة ووحدات  )ج( 
 ؛الكميات املخصصة يف السجل، اليت ميكن ترحيلها إىل فترة االلتزام الالحقة

مية باألطنان اليت جتاوز هبا جممل انبعاثات مكافئ ثاين أكسيد الكربون من            عـند االقتضاء، الك    )د( 
مصـادر بشـرية الكمية اإلمجالية من وحدات خفض االنبعاثات ووحدات خفض االنبعاثات املعتمدة ووحدات               

 . الكميات املخصصة ووحدات اإلزالة يف حساب سحب الطرف املعين يف فترة االلتزام

_ _ _ _ _ 


